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Pakeitimas 586
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir 
gerovė

1. Sveikata ir gerovė

Or. en

Pakeitimas 587
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmingas sveiko gyvenimo būdo 
skatinimas, pagrįstas tvirtais įrodymais, 
užkerta kelią ligoms, pagerina gerovę ir yra 
ekonomiškai naudingas. Sveiko gyvenimo 
būdo skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
priklauso nuo sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimo, veiksmingų profilaktikos 
priemonių, pavyzdžiui, vakcinų, 
veiksmingos sveikatos priežiūros, ligų 
stebėsenos, pasirengimo joms gydyti ir 
efektyvių patikros programų.

Veiksmingas sveiko gyvenimo būdo 
skatinimas, pagrįstas tvirtais įrodymais, 
užkerta kelią ligoms, pagerina gerovę, 
mažina negalią, priklausomybę ir 
socialinę atskirtį ir yra ekonomiškai 
naudingas. Sveiko gyvenimo būdo 
skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
priklauso nuo sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimo, veiksmingų profilaktikos 
priemonių, pavyzdžiui, vakcinų, 
veiksmingos sveikatos priežiūros, ligų 
stebėsenos, pasirengimo joms gydyti ir 
efektyvių patikros programų. Taip pat 
būtina atsižvelgti ir į sveikatos 
kultūrinius, socialinius, elgesio ir 
psichologinius aspektus. Todėl socialiniai 
ir humanitariniai mokslai labai svarbūs 
siekiant suprasti sveikatą ir gerovę.

Or. en
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Pakeitimas 588
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmingas sveiko gyvenimo būdo 
skatinimas, pagrįstas tvirtais įrodymais, 
užkerta kelią ligoms, pagerina gerovę ir yra 
ekonomiškai naudingas. Sveiko gyvenimo 
būdo skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
priklauso nuo sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimo, veiksmingų profilaktikos 
priemonių, pavyzdžiui, vakcinų, 
veiksmingos sveikatos priežiūros, ligų 
stebėsenos, pasirengimo joms gydyti ir
efektyvių patikros programų.

Veiksmingas sveiko gyvenimo būdo 
skatinimas, pagrįstas tvirtais įrodymais, 
užkerta kelią ligoms, pagerina gerovę ir yra 
ekonomiškai naudingas. Sveiko gyvenimo 
būdo skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
priklauso nuo sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimo, veiksmingų profilaktikos 
priemonių, pavyzdžiui, aktyvaus ir sveiko 
gyvenimo būdo, vakcinų, veiksmingos 
sveikatos priežiūros, ligų stebėsenos, 
pasirengimo joms gydyti, efektyvių 
patikros programų, taip pat nuo teikiamų 
geresnių ir kompleksinių nukreiptų į 
pacientą sveikatos paslaugų.

Or. en

Pakeitimas 589
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėkmingas pastangas išvengti, valdyti ir 
gydyti ligas, negalią ar sumažėjusį 
funkcionalumą palaiko jų priežasčių, 
procesų ir poveikio bei geros sveikatos ir 
gerovės pamatinių veiksnių esminis 
suvokimas. Veiksminga informacijos 
sklaida ir šios informacijos susiejimas su 
realiais didelių grupių tyrimais taip pat yra 
labai svarbus, nes mokslinių tyrimų 
išvados yra perkeliamos į ligonines, 
dažniausiai klinikinių tyrimų pavidalu.

Sėkmingas pastangas išvengti, valdyti ir 
gydyti ligas, negalią ar sumažėjusį 
funkcionalumą palaiko jų priežasčių, 
procesų ir poveikio bei geros sveikatos ir 
gerovės pamatinių veiksnių esminis 
suvokimas. Veiksminga informacijos 
sklaida ir šios informacijos susiejimas su 
realiais didelių grupių tyrimais taip pat yra 
labai svarbus, nes mokslinių tyrimų 
išvados yra perkeliamos į ligonines, 
dažniausiai klinikinių tyrimų pavidalu.
Perkeliant mokslinių tyrimų rezultatus iš 
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pagrindinių tyrimų į klinikinę praktiką, 
būtini klinikiniai bandymai, siekiant 
pirma nustatyti ryšį tarp laboratorijoje 
gautų rezultatų ir pacientų, t. y. medžiagą 
nuo „darbo stalo“ pateikti paciento 
gydymo požiūriu.

Or. en

Pakeitimas 590
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus ne tik sveikatos ir slaugos 
sektoriams, bet ir socialinių inovacijų 
moksliniam tyrimui ir plėtrai. Jeigu 
veiksminga sveikatos priežiūra ir slauga 
turi būti teikiama visoms amžiaus grupėms, 
reikia stengtis tobulinti sprendimų 
priėmimą profilaktikos ir gydymo srityje, 
nustatyti ir remti geriausios praktikos 
sklaidą sveikatos priežiūros sektoriuje, 
remti kompleksines slaugos paslaugas, 
naudotis technologinėmis, organizacinėmis 
ir socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės,
ekonominės ir psichinės gerovės trukmę.
Ypač daug dėmesio reikėtų skirti lėtinėms 
ligoms, pavyzdžiui, vėžiui, širdies bei 
kraujagyslių ligoms, reumatinėms ir 
raumenų ir kaulų sistemos ligoms, 
diabetui, kvėpavimo ir psichinėms ligoms. 

Or. de
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Pagrindimas

Didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas ligoms, kurios pasitaiko labai dažnai ir daro labai 
didelę įtaką visai visuomenei. Dažnai mažai žinoma apie šių ligų priežastis ir galimus jų 
gydymo būdus, todėl šiuo atveju ypač reikia suderinto Europos mokslinių tyrimų finansavimo.

Pakeitimas 591
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės, 
ekonominės ir psichinės gerovės trukmę.
Ypač daug dėmesio reikėtų skirti lėtinėms 
ligoms, pavyzdžiui, vėžiui, širdies bei 
kraujagyslių ligoms, reumatinėms ir 
raumenų ir kaulų sistemos ligoms, 
diabetui, kvėpavimo ir psichinėms ligoms.

Or. en

Pagrindimas

Reumatinės ir raumenų ir kaulų sistemos ligos ne tik pagrindinė darbo praradimo ir ankstyvo 
išėjimo į pensiją priežastis, bet ir gali būti neįglumo ar riboto judumo priežastimi, taip pat jos 
yra didžiulė našta šeimoms, darbdaviams, draudikams ir socialinės ir sveikatos apsaugos 
sistemoms visoje ES. Todėl jos turėtų būti įtrauktos į pagrindinių lėtinių ligų sąrašą, nes taip 
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pat kai kuriais atvejais net yra svarbesnės paplitimo arba poveikio valstybių sveikatos 
apsaugos sistemoms, požiūriu.

Pakeitimas 592
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos,
gydymo, reabilitacijos ir 
persikvalifikavimo srityse, nustatyti ir 
remti geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Or. fr

Pakeitimas 593
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas, ypač lėtinėmis ligomis, ir 
neįgalumas kelia naujus reikalavimus 
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sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

sveikatos ir rūpybos sektoriams. Jeigu 
veiksminga sveikatos priežiūra ir slauga 
turi būti teikiama visoms amžiaus grupėms, 
reikia stengtis tobulinti sprendimų 
priėmimą profilaktikos ir gydymo srityje, 
nustatyti ir remti geriausios praktikos 
sklaidą sveikatos priežiūros sektoriuje, 
remti kompleksines slaugos paslaugas, 
naudotis technologinėmis, organizacinėmis 
ir socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Or. es

Pakeitimas 594
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės, 
ekonominės ir psichinės gerovės trukmę.
Ypač daug dėmesio reikėtų skirti lėtinėms 
ligoms, pavyzdžiui, vėžiui, širdies bei 
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kraujagyslių ligoms, reumatinėms ir 
raumenų ir kaulų sistemos ligoms, 
diabetui, kvėpavimo ir psichinėms ligoms.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tekste neminimos jokios konkrečios ligos, taip yra greičiausiai dėl to, kad vengiama 
per daug įsakinėti. Vis dėlto, jei nuspręsta kai kurioms ligoms teikti prioritetą, yra įrodymų, 
pagal kuriuos aišku, kad reumatinės ir raumenų ir kaulų sistemos ligos yra tarp labiausiai 
paplitusių, lemiančių neįgalumą, daug kainuojančių lėtinių ligų, kurios yra neužkrečiamos, 
tačiau daro poveikį Europos gyventojams ir todėl jas verta paminėti.

Pakeitimas 595
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, įskaitant papildančiąją 
ir alternatyviąją mediciną, ir naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti būsimą finansavimą moksliniams tyrimams papildančiosios ir 
alternatyviosios medicinos srityje, tai būtina aiškiai paminėti konkrečioje programoje.

Pakeitimas 596
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Auganti ligų ir negalios našta visuomenės 
senėjimo kontekste kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir slaugos 
sektoriams. Jeigu veiksminga sveikatos 
priežiūra ir slauga turi būti teikiama visoms 
amžiaus grupėms, reikia stengtis tobulinti 
sprendimų priėmimą profilaktikos ir 
gydymo srityje, nustatyti ir remti 
geriausios praktikos sklaidą sveikatos 
priežiūros sektoriuje, remti kompleksines 
slaugos paslaugas, naudotis 
technologinėmis, organizacinėmis ir 
socialinėmis inovacijomis, kurios ypač 
vyresnio amžiaus žmonėms suteiktų 
galimybes išlikti aktyviems ir 
nepriklausomiems, taip pat reikia gerbti ir 
lengvinti jų pasirinkimus, susijusius su 
sveikatos priežiūra. Šios priemonės padėtų 
pagerinti ir pailginti jų fizinės, socialinės ir 
psichinės gerovės trukmę.

Or. en

Pakeitimas 597
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant visas šias veiklas bus 
remiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ciklas, stiprinamas Europos pramonės 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės.

Įgyvendinant visas šias veiklas bus 
remiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ciklas, stiprinamas Europos pramonės ir
MVĮ konkurencingumas ir kuriamos 
naujos rinkos galimybės.

Or. sl

Pakeitimas 598
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant visas šias veiklas bus 
remiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ciklas, stiprinamas Europos pramonės 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės.

Įgyvendinant visas šias veiklas bus 
remiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ciklas, įskaitant paramą pažangiems 
fundamentiniams moksliniams tyrimams 
sveikatos srityje, stiprinamas Europos 
pramonės konkurencingumas ir kuriamos 
naujos rinkos galimybės.

Or. en

Pakeitimas 599
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant visas šias veiklas bus 
remiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ciklas, stiprinamas Europos pramonės 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės.

Įgyvendinant visas šias veiklas bus 
remiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ciklas, stiprinamas Europos pramonės 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės, pagrįstos kompleksiniu 
ir į pacientą nukreiptu požiūriu.
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Or. en

Pakeitimas 600
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompleksinis visuomenės uždavinių 
tikslas yra pritaikyti Sąjungos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų priemones prie 
strategijos „ES 2020“, užtikrinat išmanų, 
įtraukų ir tvarų augimą. Prioritetai turėtų 
būti nustatomi atsižvelgiant į tai, kad 
reikia spręsti opiausius visuomenės 
uždavinius ir pačiu veiksmingiausiu būdu. 
Pirmenybės turėtų būti teikiamos 
priemonėms, pagal kurias greitai ir 
veiksmingai randami sprendimai ir pagal 
kurias galima pagal mokslinių tyrimų 
rezultatus gauti konkrečių ir 
pamatuojamų rezultatų.

Or. en

Pagrindimas

ES turi iškiliausius mokslininkus ir mokslo tyrėjus, tačiau atsilieka nuo JAV ir kai kurių Azijos 
šalių pagal gebėjimą remiantis mokslinių tyrimų rezultatais gauti konkrečius produktus, 
paslaugas ir sprendimus. Ekonominių ir socialinių sunkumų laikotarpiu, kai finansavimas 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms nacionaliniu lygmeniu labai sumažintas dėl griežto 
taupymo priemonių, ES finansinė parama turėtų būti skirta taikomiesiems tyrimams ir su 
rinka susijusiems sprendimams.

Pakeitimas 601
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 4 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plėtoti mokslinių tyrimų spartinimo 
priemones, pavyzdžiui, patentų 
susivienijimus, pagal kuriuos pramoninės 
nuosavybės teisės gali sudaryti bendrą 
fondą ir teisių turėtojai gali gauti tinkamą 
atlygį, taip pat teikti premijas už 
inovacijas, nes tai skatina atverti 
mokslinius tyrimus ir veikia kaip 
katalizatorius, skatinantis viešojo ir 
privataus sektorių pastangas.

Or. fr

Pakeitimas 602
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geresnis sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimas yra reikalingas tam, kad būtų 
aišku, ko reikia veiksmingam sveiko 
gyvenimo būdo skatinimui ir ligų 
profilaktikai, ir būtų galima kurti 
visapusius sveikatos ir gerovės rodiklius 
Europos Sąjungoje. Bus tiriami aplinkos, 
elgesio, įskaitant gyvenimo būdą, 
socioekonominiai ir genetiniai veiksniai 
plačiąja prasme. Požiūriai bus formuojami, 
remiantis ilgalaikiais grupių ir jų susiejimo 
su įvairių „-omikų“ mokslinių tyrimų 
duomenimis tyrimais ir kitais metodais.

Geresnis sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimas yra reikalingas tam, kad būtų 
aišku, ko reikia veiksmingam sveiko 
gyvenimo būdo ir gerovės skatinimui ir 
ligų profilaktikai, ir būtų galima kurti 
visapusius sveikatos ir gerovės rodiklius 
Europos Sąjungoje. Bus tiriami aplinkos, 
elgesio, įskaitant gyvenimo būdą, 
biologiniai, socioekonominiai ir genetiniai 
veiksniai plačiąja prasme. Požiūriai bus 
formuojami, remiantis ilgalaikiais grupių,
biologinių bankų ir jų susiejimo su įvairių 
„-omikų“ mokslinių tyrimų duomenimis 
tyrimais ir kitais metodais.

Or. en

Pakeitimas 603
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geresnis sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimas yra reikalingas tam, kad būtų 
aišku, ko reikia veiksmingam sveiko 
gyvenimo būdo skatinimui ir ligų 
profilaktikai, ir būtų galima kurti 
visapusius sveikatos ir gerovės rodiklius 
Europos Sąjungoje. Bus tiriami aplinkos, 
elgesio, įskaitant gyvenimo būdą, 
socioekonominiai ir genetiniai veiksniai 
plačiąja prasme. Požiūriai bus formuojami, 
remiantis ilgalaikiais grupių ir jų susiejimo 
su įvairių „-omikų“ mokslinių tyrimų 
duomenimis tyrimais ir kitais metodais.

Geresnis sveikatą lemiančių veiksnių 
suvokimas yra reikalingas tam, kad būtų 
aišku, ko reikia veiksmingam sveiko 
gyvenimo būdo skatinimui ir ligų 
profilaktikai, ir būtų galima kurti 
visapusius sveikatos ir gerovės rodiklius 
Europos Sąjungoje. Bus tiriami aplinkos, 
profesijos, elgesio, įskaitant gyvenimo 
būdą, socioekonominiai (ypatingą dėmesį 
skiriant skurdui), genetiniai ir 
patogeniniai veiksniai plačiąja prasme. 
Požiūriai bus formuojami, remiantis 
ilgalaikiais grupių ir jų susiejimo su įvairių 
„-omikų“ mokslinių tyrimų duomenimis 
tyrimais ir kitais metodais.

Or. en

Pakeitimas 604
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
integruotais molekuliniu biologiniu, 
epidemiologiniu ir toksikologiniu aspektais 
ištirti sveikatos ir aplinkos sąryšį, įskaitant 
cheminių medžiagų veikimo būdų tyrimus, 
mišrią taršą, kitus stresą sukeliančius 
aplinkos ir klimato veiksnius, integruotus 
toksikologinius bandymus, ir surasti 
alternatyvių priemonių bandymams su 
gyvūnais. Reikia taikyti pažangius 
poveikio vertinimo metodus naudojant 
naujos kartos biologinius žymeklius, 
pagrįstus „omikų“ ir epigenetikos 
principais, žmogaus biologiniu stebėjimu, 

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
nukreiptais į žmogų integruotais 
molekuliniu biologiniu, epidemiologiniu ir 
toksikologiniu aspektais ištirti sveikatos ir 
aplinkos sąryšį ir išaiškinti ligas ir 
toksinių medžiagų patekimo į žmogaus 
organizmą mechanizmus, įskaitant 
cheminių medžiagų veikimo būdų tyrimus, 
mišrią taršą, kitus stresą sukeliančius 
aplinkos ir klimato veiksnius, integruotus 
toksikologinius bandymus, ir surasti 
alternatyvių priemonių bandymams su 
gyvūnais. Reikia taikyti pažangius 
poveikio vertinimo metodus naudojant 
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poveikio vertinimais ir modeliuojant 
mišraus, kaupiamojo ir atsirandančio 
poveikio suvokimą bei integruojant 
socialinius, ekonominius ir elgsenos 
veiksnius. Naudojant pažangias 
informacines sistemas bus tobulinamos 
sąsajos su aplinkos apsaugos duomenimis.

naujos kartos į žmones nukreiptus 
biologinius žymeklius, pagrįstus „omikų“ 
ir epigenetikos principais, žmogaus 
biologiniu stebėjimu, poveikio vertinimais 
ir modeliuojant mišraus, kaupiamojo ir 
atsirandančio poveikio suvokimą bei 
integruojant socialinius, ekonominius ir 
elgsenos veiksnius. Naudojant pažangias 
informacines sistemas bus tobulinamos 
sąsajos su aplinkos apsaugos duomenimis.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant tobulinti toksiškumo testus, būtinas į žmogų nukreiptas požiūris.

Pakeitimas 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
integruotais molekuliniu biologiniu, 
epidemiologiniu ir toksikologiniu aspektais 
ištirti sveikatos ir aplinkos sąryšį, įskaitant 
cheminių medžiagų veikimo būdų tyrimus, 
mišrią taršą, kitus stresą sukeliančius 
aplinkos ir klimato veiksnius, integruotus 
toksikologinius bandymus, ir surasti 
alternatyvių priemonių bandymams su 
gyvūnais. Reikia taikyti pažangius 
poveikio vertinimo metodus naudojant 
naujos kartos biologinius žymeklius, 
pagrįstus „omikų“ ir epigenetikos 
principais, žmogaus biologiniu stebėjimu, 
poveikio vertinimais ir modeliuojant 
mišraus, kaupiamojo ir atsirandančio 
poveikio suvokimą bei integruojant 
socialinius, ekonominius ir elgsenos 
veiksnius. Naudojant pažangias 
informacines sistemas bus tobulinamos 

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
integruotais molekuliniu biologiniu, 
epidemiologiniu ir toksikologiniu aspektais 
ištirti sveikatos ir aplinkos sąryšį, įskaitant 
cheminių medžiagų veikimo būdų tyrimus, 
mišrią taršą, kitus stresą sukeliančius 
aplinkos ir klimato veiksnius, integruotus 
toksikologinius bandymus, ir surasti 
alternatyvių priemonių bandymams su 
gyvūnais. Reikia taikyti pažangius 
poveikio vertinimo metodus naudojant 
naujos kartos biologinius žymeklius, 
pagrįstus „omikų“ ir epigenetikos 
principais, žmogaus biologiniu stebėjimu, 
poveikio vertinimais ir modeliuojant 
mišraus, kaupiamojo ir atsirandančio 
poveikio suvokimą bei integruojant 
socialinius, ekonominius ir elgsenos 
veiksnius ir kurti aplinką, padedančią 
pagijimui ir reabilitacijai. Naudojant 
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sąsajos su aplinkos apsaugos duomenimis. pažangias informacines sistemas bus 
tobulinamos sąsajos su aplinkos apsaugos 
duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 606
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
integruotais molekuliniu biologiniu, 
epidemiologiniu ir toksikologiniu aspektais 
ištirti sveikatos ir aplinkos sąryšį, įskaitant 
cheminių medžiagų veikimo būdų tyrimus, 
mišrią taršą, kitus stresą sukeliančius 
aplinkos ir klimato veiksnius, integruotus 
toksikologinius bandymus, ir surasti 
alternatyvių priemonių bandymams su 
gyvūnais. Reikia taikyti pažangius 
poveikio vertinimo metodus naudojant 
naujos kartos biologinius žymeklius, 
pagrįstus „omikų“ ir epigenetikos 
principais, žmogaus biologiniu stebėjimu, 
poveikio vertinimais ir modeliuojant 
mišraus, kaupiamojo ir atsirandančio 
poveikio suvokimą bei integruojant 
socialinius, ekonominius ir elgsenos 
veiksnius. Naudojant pažangias 
informacines sistemas bus tobulinamos 
sąsajos su aplinkos apsaugos duomenimis.

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
integruotais ir žmogui svarbiais
molekuliniu biologiniu, epidemiologiniu ir 
toksikologiniu aspektais ištirti sveikatos ir 
aplinkos sąryšį, įskaitant cheminių 
medžiagų veikimo būdų tyrimus, mišrią 
taršą, kitus stresą sukeliančius aplinkos ir 
klimato veiksnius, integruotus 
toksikologinius bandymus, ir surasti 
alternatyvių priemonių bandymams su 
gyvūnais. Reikia taikyti pažangius 
poveikio vertinimo metodus naudojant 
naujos kartos žmonėms svarbius
biologinius žymeklius, pagrįstus „omikų“ 
ir epigenetikos principais, žmogaus 
biologiniu stebėjimu, poveikio vertinimais 
ir modeliuojant mišraus, kaupiamojo ir 
atsirandančio poveikio suvokimą bei 
integruojant socialinius, ekonominius ir 
elgsenos veiksnius. Naudojant pažangias 
informacines sistemas bus tobulinamos 
sąsajos su aplinkos apsaugos duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama atlikti toksikologinius tyrimus pagrindinį dėmesį skiriant bandymų su gyvūnais 
pakeitimo alternatyvoms, ir todėl reikia taikyti žmonėms svarbų požiūrį, pagal kurį geriau 
nuspėjamos žmonių ligos ir toksinių medžiagų patekimo būdai, nei atliekant bandymus su 
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gyvūnais.

Pakeitimas 607
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu būdu gali būti įvertintos esamos ir 
numatytos strategijos ir programos bei 
suteiktas strategijos palaikymas. Panašiai 
gali būti kuriamos pažangios elgsenos 
korekcijos intervencijos, prevencinės ir 
švietimo programos, įskaitant susijusias su 
visuomenės medicininėmis žiniomis 
mitybos, vakcinacijos klausimais ir kitomis 
pirminės priežiūros intervencijomis.

Tokiu būdu gali būti įvertintos esamos ir 
numatytos strategijos ir programos bei 
suteiktas strategijos palaikymas. Panašiai 
gali būti kuriamos pažangios elgsenos 
korekcijos intervencijos, prevencinės ir 
švietimo programos, įskaitant susijusias su 
visuomenės medicininėmis žiniomis 
mitybos, vakcinacijos klausimais ir kitomis 
pirminės priežiūros intervencijomis.
Panašiai siekiant sumažinti rizikos 
veiksnius galima laikytis sveikatos 
integravimo į visas politikos sritis, 
pavyzdžiui, į reglamentuojančias aplinką 
ir darbo vietą, požiūrio.

Or. en

Pakeitimas 608
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikros programų kūrimas priklauso nuo 
rizikos ir ligos pradžios ankstyvųjų 
biologinių žymeklių nustatymo, o jų 
paskirstymas – nuo patikros metodų ir 
programų bandymų ir patvirtinimo. 
Galimybė nustatyti didelės ligos rizikos 
grupei priklausančius asmenis ir 
visuomenės grupes leis kurti veiksmingos 
ir ekonomiškai naudingos ligų 

Patikros programų kūrimas priklauso nuo 
rizikos ir ligos pradžios ankstyvųjų 
biologinių žymeklių nustatymo, o jų 
paskirstymas – nuo patikros metodų ir 
programų bandymų ir patvirtinimo. 
Galimybė nustatyti didelės ligos rizikos 
grupei priklausančius asmenis ir 
visuomenės grupes leis kurti veiksmingos 
ir ekonomiškai naudingos ligų 
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profilaktikos individualias, suskirstytas ir 
kolektyvines strategijas.

profilaktikos individualias, suskirstytas ir 
kolektyvines strategijas. Šiuo atveju 
pirmenybė bus teikiama patikros 
programoms srityse, kuriose jau taikoma 
atitinkamam pacientui tinkama prevencija 
arba gydymas, arba tikėtina, kad jie bus 
atrasti.

Or. de

Pakeitimas 609
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmonijai gresia naujos atsirandančios 
infekcijos (įskaitant sukeltas klimato 
kaitos), esamų patogenų atsparumas 
vaistams, kitos tiesioginės ir netiesioginės 
klimato kaitos pasekmės. Pagerinti 
stebėsenos metodai, išankstinio įspėjimo 
tinklai, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir pasirengimo kampanijos 
yra reikalingos epidemijų modeliavimui, 
efektyviam atsakui į pandemijas, atsakui į 
dėl klimato kaitos atsirandančių 
neinfekcinių ligų pasekmes, siekiant 
išlaikyti ir sustiprinti gebėjimus kovoti su 
vaistams atspariomis infekcinėmis ligomis.

Žmonijai gresia naujos atsirandančios 
infekcijos (įskaitant sukeltas klimato 
kaitos), esamų patogenų atsparumas 
vaistams, kitos tiesioginės ir netiesioginės 
klimato kaitos pasekmės. Pagerinti 
stebėsenos metodai, išankstinio įspėjimo 
tinklai, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir pasirengimo kampanijos 
yra reikalingos epidemijų modeliavimui, 
efektyviam atsakui į pandemijas, atsakui į 
dėl klimato kaitos atsirandančių 
neinfekcinių ligų pasekmes, siekiant 
išlaikyti ir sustiprinti gebėjimus kovoti su 
vaistams atspariomis infekcinėmis ligomis.
Siekiant spręsti šias visuotines problemas, 
ES partnerystėje su susijusiomis šalimis 
įgyvendina priemones, kuriomis siekiama 
konkrečių sveikatos politikos rezultatų, 
sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimo 
ir remiami pačių šalių mokslinių tyrimų 
pajėgumai.

Or. fr

Pakeitimas 610
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmonijai gresia naujos atsirandančios 
infekcijos (įskaitant sukeltas klimato 
kaitos), esamų patogenų atsparumas 
vaistams, kitos tiesioginės ir netiesioginės 
klimato kaitos pasekmės. Pagerinti 
stebėsenos metodai, išankstinio įspėjimo 
tinklai, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir pasirengimo kampanijos 
yra reikalingos epidemijų modeliavimui, 
efektyviam atsakui į pandemijas, atsakui į 
dėl klimato kaitos atsirandančių 
neinfekcinių ligų pasekmes, siekiant 
išlaikyti ir sustiprinti gebėjimus kovoti su 
vaistams atspariomis infekcinėmis ligomis.

Žmonijai gresia naujos atsirandančios 
infekcijos (įskaitant sukeltas klimato 
kaitos), esamų patogenų atsparumas 
vaistams, kitos tiesioginės ir netiesioginės 
klimato kaitos pasekmės. Pagerinti 
stebėsenos metodai, išankstinio įspėjimo 
tinklai, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir pasirengimo kampanijos 
yra reikalingos epidemijų modeliavimui, 
efektyviam atsakui į pandemijas, atsakui į 
dėl klimato kaitos atsirandančių 
neinfekcinių ligų pasekmes, siekiant 
išlaikyti ir sustiprinti gebėjimus kovoti su 
vaistams atspariomis infekcinėmis ligomis.
Siekiant spręsti šias visuotines problemas, 
ES partnerystėje su susijusiomis šalimis 
įgyvendina priemones, kuriomis siekiama 
konkrečių sveikatos politikos rezultatų, 
sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimo 
ir remiami pačių šalių mokslinių tyrimų 
pajėgumai.

Or. fr

Pagrindimas

Čia nurodytos problemos yra visuotinio pobūdžio. Reikėtų paminėti ES bendrąją politiką šiais 
klausimais, nustatytą 2010 m. kovo 31 d. Komisijos komunikate „ES vaidmuo sprendžiant 
visuotinės sveikatos uždavinius“ (COM(2010) 0128 final), kurį patvirtino Taryba 2010 m. 
gegužės 10 d.

Pakeitimas 611
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmonijai gresia naujos atsirandančios 
infekcijos (įskaitant sukeltas klimato 
kaitos), esamų patogenų atsparumas 
vaistams, kitos tiesioginės ir netiesioginės 
klimato kaitos pasekmės. Pagerinti 
stebėsenos metodai, išankstinio įspėjimo 
tinklai, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir pasirengimo kampanijos 
yra reikalingos epidemijų modeliavimui, 
efektyviam atsakui į pandemijas, atsakui į 
dėl klimato kaitos atsirandančių 
neinfekcinių ligų pasekmes, siekiant 
išlaikyti ir sustiprinti gebėjimus kovoti su 
vaistams atspariomis infekcinėmis ligomis.

Žmonijai gresia naujos atsirandančios 
infekcijos (įskaitant sukeltas klimato 
kaitos), esamų patogenų atsparumas 
vaistams, kitos tiesioginės ir netiesioginės 
klimato kaitos pasekmės. Pagerinti 
stebėsenos metodai, išankstinio įspėjimo 
tinklai, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir pasirengimo kampanijos 
yra reikalingos epidemijų modeliavimui, 
efektyviam atsakui į pandemijas, atsakui į 
dėl klimato kaitos atsirandančių 
neinfekcinių ligų pasekmes, siekiant 
išlaikyti ir sustiprinti gebėjimus kovoti su 
vaistams atspariomis infekcinėmis ligomis.
Siekiant spręsti šias visuotines problemas, 
ES partnerystėje su susijusiomis šalimis 
įgyvendina priemones, kuriomis siekiama 
konkrečių sveikatos politikos rezultatų, 
sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimo 
ir remiami pačių šalių mokslinių tyrimų 
pajėgumai.

Or. fr

Pagrindimas

Čia nurodytos problemos yra visuotinio pobūdžio. Reikėtų paminėti ES bendrąją politiką šiais 
klausimais, nustatytą 2010 m. kovo 31 d. Komisijos komunikate. „ES vaidmuo sprendžiant 
visuotinės sveikatos uždavinius“ (COM(2010) 0128 final), kurį patvirtino Taryba 2010 m. 
gegužės 10 d.

Pakeitimas 612
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmonijai gresia naujos atsirandančios 
infekcijos (įskaitant sukeltas klimato 
kaitos), esamų patogenų atsparumas 
vaistams, kitos tiesioginės ir netiesioginės 

Žmonijai gresia naujos atsirandančios 
infekcijos (įskaitant sukeltas klimato 
kaitos), esamų patogenų atsparumas 
vaistams, kitos tiesioginės ir netiesioginės 
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klimato kaitos pasekmės. Pagerinti
stebėsenos metodai, išankstinio įspėjimo 
tinklai, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir pasirengimo kampanijos 
yra reikalingos epidemijų modeliavimui, 
efektyviam atsakui į pandemijas, atsakui į 
dėl klimato kaitos atsirandančių 
neinfekcinių ligų pasekmes, siekiant 
išlaikyti ir sustiprinti gebėjimus kovoti su 
vaistams atspariomis infekcinėmis ligomis.

klimato kaitos pasekmės. Matematinės 
prognozavimo teorijos ir pagerinti
stebėsenos metodai, išankstinio įspėjimo 
tinklai, sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimas ir pasirengimo kampanijos 
yra reikalingos epidemijų modeliavimui, 
efektyviam atsakui į pandemijas, atsakui į 
dėl klimato kaitos atsirandančių 
neinfekcinių ligų pasekmes, siekiant 
išlaikyti ir sustiprinti gebėjimus kovoti su 
vaistams atspariomis infekcinėmis ligomis.

Or. en

Pakeitimas 613
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.4 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint kurti naujas ir geresnes profilaktikos 
priemones, vystyti diagnozavimo ir 
gydymo būdus, reikia, kad visų amžiaus 
grupių žmonės geriau išmanytų apie 
sveikatą ir ligas. Tarpdisciplininiai, 
transliaciniai ligos patofiziologijos 
moksliniai tyrimai yra labai svarbūs, 
siekiant pagerinti ligos procesų visų 
aspektų suvokimą, įskaitant įprastų 
pakitimų ir molekuliniais duomenimis 
pagrįstos ligos perklasifikavimą, ir 
patvirtinti bei naudoti mokslinių tyrimų 
rezultatus klinikinėje praktikoje.

Norint kurti naujas ir geresnes profilaktikos 
priemones, vystyti diagnozavimo ir 
gydymo būdus, reikia, kad visų amžiaus 
grupių žmonės geriau išmanytų apie 
sveikatą ir ligas. Fundamentiniai 
pažangūs moksliniai tyrimai ir 
tarpdalykiniai, transliaciniai ligos 
patofiziologijos moksliniai tyrimai yra 
labai svarbūs, siekiant pagerinti ligos 
procesų visų aspektų suvokimą, įskaitant 
įprastų pakitimų ir molekuliniais 
duomenimis pagrįstos ligos 
perklasifikavimą, ir patvirtinti bei naudoti 
mokslinių tyrimų rezultatus klinikinėje 
praktikoje.

Or. en

Pakeitimas 614
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.5 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5. Geresnių profilaktinių vakcinų 
kūrimas

1.5. Naujų ir geresnių profilaktinių 
vakcinų kūrimas

Or. en

Pakeitimas 615
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.5 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5. Geresnių profilaktinių vakcinų 
kūrimas

1.5. Geresnių profilaktinių vakcinų ir 
vaistų kūrimas

Or. en

Pakeitimas 616
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia daugiau veiksmingų profilaktinių 
vakcinų (ar alternatyvių profilaktinių 
intervencijų) ir įrodymais pagrįstų 
vakcinacijos schemų, taikomų įvairioms 
ligoms. Tai priklauso nuo geresnio ligos, 
ligos procesų ir jų sukeliamų epidemijų 
suvokimo bei vykdomų klinikinių ir 
jungtinių tyrimų.

Reikia daugiau veiksmingų profilaktinių 
vakcinų (ar alternatyvių profilaktinių 
intervencijų) ir įrodymais pagrįstų 
vakcinacijos schemų, taikomų įvairioms 
ligoms. Tai priklauso nuo geresnio ligos, 
ligos procesų ir jų sukeliamų epidemijų 
suvokimo, labiau prognozuojančių,
veiksmingų ikiklinikinių saugos vertinimų
(pvz., derinimo strategijos, gyvūnų 
nenaudojimo arba supaprastintų tyrimų 
strategijos) bei vykdomų klinikinių ir 
jungtinių tyrimų.
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Or. fr

Pagrindimas

Vakcinų kūrimo srityje jau vyksta paradigmos keitimas ir naudojamos labiau 
prognozuojančios, veiksmingos strategijos, kurioms nereikia bandymų su gyvūnais.

Pakeitimas 617
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia daugiau veiksmingų profilaktinių 
vakcinų (ar alternatyvių profilaktinių 
intervencijų) ir įrodymais pagrįstų 
vakcinacijos schemų, taikomų įvairioms 
ligoms. Tai priklauso nuo geresnio ligos, 
ligos procesų ir jų sukeliamų epidemijų 
suvokimo bei vykdomų klinikinių ir 
jungtinių tyrimų.

Reikia daugiau veiksmingų vaistų ir
profilaktinių vakcinų (ar alternatyvių 
profilaktinių intervencijų) ir įrodymais 
pagrįstų vakcinacijos schemų, taikomų 
įvairioms ligoms. Tai priklauso nuo 
geresnio ligos, ligos procesų ir jų 
sukeliamų epidemijų suvokimo bei 
vykdomų klinikinių ir jungtinių tyrimų.

Or. en

Pakeitimas 618
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia daugiau veiksmingų profilaktinių 
vakcinų (ar alternatyvių profilaktinių 
intervencijų) ir įrodymais pagrįstų 
vakcinacijos schemų, taikomų įvairioms 
ligoms. Tai priklauso nuo geresnio ligos, 
ligos procesų ir jų sukeliamų epidemijų 
suvokimo bei vykdomų klinikinių ir 
jungtinių tyrimų.

Reikia daugiau veiksmingų profilaktinių 
vakcinų (ar alternatyvių profilaktinių 
intervencijų) ir įrodymais pagrįstų 
vakcinacijos schemų, taikomų įvairioms 
ligoms. Tai priklauso nuo geresnio ligos, 
ligos procesų ir jų sukeliamų epidemijų 
suvokimo, labiau prognozuojančių ir
veiksmingų ikiklinikinių saugos vertinimų
(pvz., nuoseklumo strategijos kartu su 
kitomis gyvūnų nenaudojimo arba 
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supaprastintų tyrimų strategijomis) bei 
vykdomų klinikinių ir jungtinių tyrimų.

Or. en

Pagrindimas

Vakcinų kūrimo srityje jau vyksta paradigmos keitimas link labiau prognozuojančių ir 
veiksmingų strategijų, pagal kurias nenaudojami gyvūnai.

Pakeitimas 619
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.6 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą.

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą. Šiuo atveju pirmenybė 
bus teikiama diagnostikos metodams 
srityse, kuriose atitinkamam pacientui jau 
taikoma tinkama prevencija arba 
gydymas, arba tikėtina, kad jie bus 
taikomi netolimoje ateityje.

Or. de

Pakeitimas 620
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.6 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą.

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos taip, 
kad jas galima būtų pritaikyti skirtingoms 
aplinkos ir sociokultūrinėms sąlygoms,
siekiant užtikrinti ankstyvesnį, tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą

Or. fr

Pagrindimas

Patikimos diagnostikos priemonės ir įperkamumas yra labai svarbūs infekcinių ligų 
besivystančiose šalyse stebėsenai ir veiksmingam gydymui.

Pakeitimas 621
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.6 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą.

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos taip, 
kad jas galima būtų pritaikyti skirtingoms 
aplinkos ir sociokultūrinėms sąlygoms,
siekiant užtikrinti ankstyvesnį, tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą

Or. fr

Pagrindimas

Patikimos diagnostikos priemonės ir įperkamumas yra labai svarbūs infekcinių ligų 
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besivystančiose šalyse stebėsenai ir veiksmingam gydymui.

Pakeitimas 622
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.6 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą.

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą. Mutacijos, 
sukeliančios genetines ligas, bus 
nustatytos ir labai padidės diagnostinių 
tyrimų prieinamumas.

Or. en

Pagrindimas

Šios veiklos reikia, kad būtų išlaikytas sąryšis su Tarptautinio retų ligų konsorciumo (angl. 
IRDiRC) tikslais ir prisidėta siekiant šių tikslų.

Pakeitimas 623
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.6 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę in vitro ir vaizdo diagnostiką. 
Pažangios ir esamos technologijos bus 
plėtojamos siekiant smarkiai patobulinti 
ligos pasekmes taikant ankstyvesnį ir 
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diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą.

tikslesnį diagnozavimą ir skiriant labiau 
pacientui pritaikytą gydymą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu turėtų būti remiami patikrinti jau veikiantys diagnostikos metodai, kurie 
toliau tiriami ir tobulinami siekiant sutrumpinti laikotarpį nuo simptomų atsiradimo iki 
diagnozės nustatymo.

Pakeitimas 624
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.6 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą.

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
esamos technologijos bus plėtojamos taip, 
kad jas galima būtų pritaikyti skirtingoms 
aplinkos ir sociokultūrinėms sąlygoms,
siekiant užtikrinti ankstyvesnį, tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą

Or. fr

Pakeitimas 625
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.6 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 

Visų amžiaus grupių žmonės turi geriau 
išmanyti apie sveikatą, ligas ir ligų 
procesus, kad būtų galima kurti naują, 
efektyvesnę diagnostiką. Pažangios ir 
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esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant labiau pacientui 
pritaikytą gydymą.

esamos technologijos bus plėtojamos 
siekiant smarkiai patobulinti ligos 
pasekmes taikant ankstyvesnį ir tikslesnį 
diagnozavimą ir skiriant geresnį ir 
prieinamesnį gydymą.

Or. en

Pakeitimas 626
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.8 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.8. Ligos gydymas 1.8. Pritaikytų gydymo priemonių kūrimas 
ir ligų gydymas

Or. en

Pakeitimas 627
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
ypač suaugusiųjų kamieninių ląstelių 
terapiją, iš virkštelės kraujo gautų ląstelių 
ir sužadintų pliuripotentinių kamieninių 
ląstelių terapiją, didinti sėkmingą vaistų ir 
vakcinų kūrimo procesą (įskaitant 
alternatyvius metodus klasikiniams saugos 
ir efektyvumo bandymams, pavyzdžiui, 
naujų metodų kūrimą), kurti regeneracinės 
medicinos būdus, įskaitant kamieninėmis 
ląstelėmis pagrįstus būdus, kurti pagerintą 
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lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

gydymo ir pagalbinę įrangą ir sistemas, 
išlaikyti ir didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą. Reikia plėtoti veiklą 
regeneracinės medicinos srityje, ypač 
grindžiamą suaugusiųjų kamieninėmis 
ląstelėmis, iš virkštelės kraujo gautomis 
ląstelėmis ir sužadintomis 
pliuripotentinėmis kamieninėmis 
ląstelėmis.

Or. de

Pakeitimas 628
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, bioterapijai,
vakcinoms ir kitiems gydymo būdams, 
įskaitant transplantaciją, genų ir ląstelių 
gydymą, įskaitant tarpdalykinius 
požiūrius (pvz., biomatematika, 
bioinformatika ir branduolinė medicina),
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
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veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

Or. fr

Pagrindimas

Bioterapija apima technologines permainas biomedicinos mokslinių tyrimų srityje, kuriais 
siekiama sukurti naujus gydymo metodus, kurie skiriasi nuo tradicinių. Tarpdalykiškumas 
nėra pakankamai pabrėžiamas. Vis dėlto vienu metu atliekami tyrimai įvairiose dalykinėse 
srityje, pavyzdžiui, matematika, informatika, etika ir fizika, dažnai reikalingi siekiant 
įgyvendinti bendrus arba kompleksinius tikslus, tokius kaip sveikatos priežiūra.

Pakeitimas 629
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, bioterapijai,
vakcinoms ir kitiems gydymo būdams, 
įskaitant transplantaciją, genų ir ląstelių 
gydymą, įskaitant tarpdalykinius 
požiūrius (pvz., biomatematika, 
bioinformatika ir branduolinė medicina),
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
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veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

Or. fr

Pakeitimas 630
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
alogeninę transplantaciją, genų ir ląstelių 
gydymą, didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų 
kūrimo procesą (įskaitant alternatyvius 
metodus klasikiniams, atliekamiems su 
gyvūnais, saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, labiau 
prognozuojančių ir svarbių žmogui
metodų kūrimą), kurti regeneracinės 
medicinos būdus, įskaitant kamieninėmis 
ląstelėmis pagrįstus būdus, kurti pagerintą 
gydymo ir pagalbinę įrangą ir sistemas, 
išlaikyti ir didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
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vystymą. efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

Or. en

Pakeitimas 631
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant visų rūšių kamieninėmis 
ląstelėmis pagrįstus būdus, kurti pagerintą 
gydymo ir pagalbinę įrangą ir sistemas, 
išlaikyti ir didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

Or. en

Pakeitimas 632
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, efektyvesnių 
ir labiau pritaikytų, veiksmingų ir tvarių 
ligų gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

Or. en

Pakeitimas 633
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 

Reikia paremti kompleksines paramos 
technologijas vaistams, vakcinoms ir 
kitiems gydymo būdams, įskaitant 
transplantaciją, genų ir ląstelių gydymą, 
didinti sėkmingą vaistų ir vakcinų kūrimo 
procesą (įskaitant alternatyvius metodus 
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klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos. Šie 
pagerinimai palengvins naujų, 
efektyvesnių, veiksmingų ir tvarių ligų 
gydymo ir negalios valdymo būdų 
vystymą.

klasikiniams saugos ir efektyvumo 
bandymams, pavyzdžiui, naujų metodų 
kūrimą), kurti regeneracinės medicinos 
būdus, įskaitant kamieninėmis ląstelėmis 
pagrįstus būdus, kurti pagerintą gydymo ir 
pagalbinę įrangą ir sistemas, išlaikyti ir 
didinti savo gebėjimus kovoti su 
perduodamomis, retomis, pagrindinėmis ir 
lėtinėmis ligomis ir imtis medicininių 
intervencijų, kurios priklauso nuo 
veiksmingų antimikrobinių vaistų 
prieinamumo, ir kurti visapusius metodus 
visų amžiaus grupių bendram sergamumui 
gydyti ir išvengti polifarmacijos, tinkamai 
atsižvelgiant į papildančiąją ir 
alternatyviąją mediciną. Šie pagerinimai 
palengvins naujų, efektyvesnių, 
veiksmingų ir tvarių ligų gydymo ir 
negalios valdymo būdų vystymą.

Or. en

Pakeitimas 634
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.8 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai sudaro sąlygas 
tobulinti pažangiąsias terapijas ir ląstelių 
terapiją. Šioje srityje dėmesys bus 
sutelkiamas į lėtinių ligų gydymą.

Or. en

Pakeitimas 635
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.9 papunkčio įžanginė dalis



AM\907980LT.doc 35/122 PE492.814v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.9. Žinių perkėlimas į klinikinę praktiką ir 
įvairaus masto inovacijas

1.9. Žinių perkėlimas į klinikinę praktiką ir 
įvairaus masto inovacijas, įskaitant 
psichologinius socialinius aspektus

Or. en

Pakeitimas 636
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.9 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klinikiniai tyrimai yra priemonė pritaikyti 
biomedicinos žinias gydant pacientus, todėl 
bus remiamas tyrimų vykdymas ir jų 
praktikos gerinimas. Pavyzdžiai apima
geresnių metodologijų vystymą, kad 
klinikiniai tyrimai būtų orientuoti į 
susijusias žmonių grupes, įskaitant tas, 
kurios serga susijusiomis šalutinėmis 
ligomis ir (ar) jau yra gydomos, taip pat 
intervencijų ir sprendimų lyginamojo 
efektyvumo nustatymą bei duomenų bazių 
elektroninių sveikatos įrašų kaip duomenų 
šaltinio klinikiniams tyrimams ir žinių 
perkėlimui naudojimo didinimą. Panašiai 
bus teikiama parama kitų intervencijų rūšių 
perkėlimui, pavyzdžiui, egzistuojančiųjų 
savarankiškai perkėlimui į realią aplinką.

Klinikiniai tyrimai yra priemonė pritaikyti 
biomedicinos žinias gydant pacientus, todėl 
bus remiamas tyrimų vykdymas ir jų 
praktikos gerinimas. Pavyzdžiai apima 
geresnių metodologijų vystymą, kad 
klinikiniai tyrimai būtų orientuoti į 
susijusias žmonių grupes, įskaitant tas, 
kurios serga retomis ligomis, susijusiomis 
šalutinėmis ligomis ir (ar) jau yra 
gydomos, taip pat intervencijų ir 
sprendimų lyginamojo efektyvumo 
nustatymą bei duomenų bazių elektroninių 
sveikatos įrašų kaip duomenų šaltinio 
klinikiniams tyrimams ir žinių perkėlimui 
naudojimo didinimą. Speciali parama 
turėtų būti užtikrinama ikiklinikiniam ir 
(arba) klinikiniam medžiagų, kurios 
aiškiai gali patenkinti daug nepatenkintų 
medicininių reikmių, kūrimui, pavyzdžiui, 
vadinamiesiems retiesiems vaistams.
Panašiai bus teikiama parama kitų 
intervencijų rūšių perkėlimui, pavyzdžiui, 
egzistuojančiųjų savarankiškai perkėlimui į 
realią aplinką.

Or. en
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Pagrindimas

Šios veiklos reikia, kad būtų išlaikytas sąryšis su Tarptautinio retų ligų konsorciumo (angl. 
IRDiRC) tikslais ir prisidėta siekiant šių tikslų.

Pakeitimas 637
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.9 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klinikiniai tyrimai yra priemonė pritaikyti 
biomedicinos žinias gydant pacientus, todėl 
bus remiamas tyrimų vykdymas ir jų 
praktikos gerinimas. Pavyzdžiai apima 
geresnių metodologijų vystymą, kad 
klinikiniai tyrimai būtų orientuoti į 
susijusias žmonių grupes, įskaitant tas, 
kurios serga susijusiomis šalutinėmis 
ligomis ir (ar) jau yra gydomos, taip pat 
intervencijų ir sprendimų lyginamojo 
efektyvumo nustatymą bei duomenų bazių 
elektroninių sveikatos įrašų kaip duomenų 
šaltinio klinikiniams tyrimams ir žinių 
perkėlimui naudojimo didinimą. Panašiai 
bus teikiama parama kitų intervencijų rūšių 
perkėlimui, pavyzdžiui, egzistuojančiųjų 
savarankiškai perkėlimui į realią aplinką.

Klinikiniai tyrimai yra priemonė pritaikyti 
biomedicinos žinias gydant pacientus, todėl 
bus remiamas tyrimų vykdymas ir jų 
praktikos gerinimas. Pavyzdžiai apima 
geresnių metodologijų vystymą, kad 
klinikiniai tyrimai būtų orientuoti į 
susijusias žmonių grupes, įskaitant tas, 
kurios serga susijusiomis šalutinėmis 
ligomis ir (ar) jau yra gydomos, taip pat 
intervencijų ir sprendimų lyginamojo 
efektyvumo nustatymą bei duomenų bazių 
elektroninių sveikatos įrašų kaip duomenų 
šaltinio klinikiniams tyrimams ir žinių 
perkėlimui naudojimo didinimą. Panašiai 
bus teikiama parama kitų intervencijų rūšių 
perkėlimui, pavyzdžiui, egzistuojančiųjų 
savarankiškai perkėlimui į realią aplinką.
Vadovaujantis etiniais principais, 
įskaitant Helsinkio deklaraciją, 
reikalaujama, kad visų mokslinių tyrimų, 
atliktų su žmonėmis, duomenys būtų 
paskelbti viešai.

Or. fr

Pakeitimas 638
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.9 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klinikiniai tyrimai yra priemonė pritaikyti 
biomedicinos žinias gydant pacientus, todėl 
bus remiamas tyrimų vykdymas ir jų 
praktikos gerinimas. Pavyzdžiai apima 
geresnių metodologijų vystymą, kad 
klinikiniai tyrimai būtų orientuoti į 
susijusias žmonių grupes, įskaitant tas, 
kurios serga susijusiomis šalutinėmis 
ligomis ir (ar) jau yra gydomos, taip pat 
intervencijų ir sprendimų lyginamojo 
efektyvumo nustatymą bei duomenų bazių 
elektroninių sveikatos įrašų kaip duomenų 
šaltinio klinikiniams tyrimams ir žinių 
perkėlimui naudojimo didinimą. Panašiai 
bus teikiama parama kitų intervencijų rūšių 
perkėlimui, pavyzdžiui, egzistuojančiųjų 
savarankiškai perkėlimui į realią aplinką.

Klinikiniai tyrimai yra priemonė pritaikyti 
biomedicinos žinias gydant pacientus, todėl 
bus remiamas tyrimų vykdymas ir jų 
praktikos gerinimas. Pavyzdžiai apima 
geresnių metodologijų vystymą, kad 
klinikiniai tyrimai būtų orientuoti į 
susijusias žmonių grupes, įskaitant tas, 
kurios serga retomis ligomis, susijusiomis 
šalutinėmis ligomis ir (ar) jau yra 
gydomos, taip pat intervencijų ir 
sprendimų lyginamojo efektyvumo 
nustatymą bei duomenų bazių elektroninių 
sveikatos įrašų kaip duomenų šaltinio 
klinikiniams tyrimams ir žinių perkėlimui 
naudojimo didinimą. Panašiai bus teikiama 
parama kitų intervencijų rūšių perkėlimui, 
pavyzdžiui, egzistuojančiųjų savarankiškai 
perkėlimui į realią aplinką. Speciali 
parama turėtų būti užtikrinama 
ikiklinikiniam ir (arba) klinikiniam 
medžiagų, kurios aiškiai gali patenkinti 
daug nepatenkintų medicininių reikmių, 
kūrimui, pavyzdžiui, vadinamiesiems 
retiesiems vaistams.

Or. en

Pakeitimas 639
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Lambert van Nistelrooij, Maria Da Graça 
Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.9 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klinikiniai tyrimai yra priemonė pritaikyti 
biomedicinos žinias gydant pacientus, todėl 
bus remiamas tyrimų vykdymas ir jų 
praktikos gerinimas. Pavyzdžiai apima 
geresnių metodologijų vystymą, kad 
klinikiniai tyrimai būtų orientuoti į 

Klinikiniai tyrimai yra priemonė pritaikyti 
biomedicinos žinias gydant pacientus, todėl 
bus remiamas tyrimų vykdymas ir jų 
praktikos gerinimas. Pavyzdžiai apima 
geresnių metodologijų vystymą, kad 
klinikiniai tyrimai būtų orientuoti į 
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susijusias žmonių grupes, įskaitant tas, 
kurios serga susijusiomis šalutinėmis 
ligomis ir (ar) jau yra gydomos, taip pat 
intervencijų ir sprendimų lyginamojo 
efektyvumo nustatymą bei duomenų bazių 
elektroninių sveikatos įrašų kaip duomenų 
šaltinio klinikiniams tyrimams ir žinių 
perkėlimui naudojimo didinimą. Panašiai 
bus teikiama parama kitų intervencijų rūšių 
perkėlimui, pavyzdžiui, egzistuojančiųjų 
savarankiškai perkėlimui į realią aplinką.

susijusias žmonių grupes, įskaitant tas, 
kurios serga susijusiomis šalutinėmis 
ligomis ir (ar) jau yra gydomos, taip pat 
intervencijų ir sprendimų lyginamojo 
efektyvumo nustatymą bei duomenų bazių 
elektroninių sveikatos įrašų kaip duomenų 
šaltinio klinikiniams tyrimams ir žinių 
perkėlimui naudojimo didinimą. Panašiai 
bus teikiama parama kitų intervencijų rūšių 
perkėlimui, pavyzdžiui, egzistuojančiųjų 
savarankiškai perkėlimui į realią aplinką.
Ypač daug dėmesio bus skiriama 
klinikiniams bandymams tiriant retas 
ligas ir vaikų ligas, įskaitant ligas dėl 
priešlaikinio gimimo.

Or. de

Pakeitimas 640
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.10 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.10. Geresnis sveikatos duomenų 
panaudojimas

1.10. Geresnis sveikatos duomenų 
rinkimas ir panaudojimas ir standartizuoti 
duomenų analizės metodai

Or. en

Pakeitimas 641
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.10 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Infrastruktūrų, informacijos struktūrų ir 
šaltinių (įskaitant, gautus iš grupių tyrimų, 
protokolų, duomenų rinkinių, rodiklių ir 
pan.) integravimas bei duomenų 

Infrastruktūrų, informacijos struktūrų ir 
šaltinių (įskaitant, gautus iš grupių tyrimų, 
protokolų, duomenų rinkinių, rodiklių ir 
pan.) integravimas bei duomenų 
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standartizavimas, suderinamumas, 
saugojimas, jų sklaida ir prieiga prie 
duomenų bus remiama, siekiant tokius 
duomenis išnaudoti tinkamai. Reikėtų 
atkreipti dėmesį į duomenų apdorojimą, 
žinių valdymą, modeliavimą ir 
vizualizaciją.

standartizavimas, suderinamumas, 
saugojimas, jų sklaida ir prieiga prie 
duomenų bus remiama, siekiant tokius 
duomenis išnaudoti tinkamai. Reikėtų 
atkreipti dėmesį į duomenų apdorojimą, 
žinių valdymą, modeliavimą ir 
vizualizaciją, taip pat į mechanizmus, 
pagal kuriuos užtikrinamas tokių 
infrastruktūrų stabilumas, siekiant kuo 
geriau panaudoti išteklius.

Or. en

Pakeitimas 642
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.11 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia remti mokslo priemonių, metodų ir 
statistikos vystymą, siekiant sveikatos 
technologijų, įskaitant naujų vaistų, 
biologinių preparatų, pažangių gydymo 
būdų ir medicinos prietaisų, saugos, 
veiksmingumo ir kokybės spartaus, tikslaus 
ir prognozuojančio vertinimo. Tai ypač 
svarbu naujiems pasiekimams tam tikrose 
srityse, įskaitant susijusias su vakcinomis, 
ląstelių / audinių ir genų terapija, organų 
transplantacija, specializuota gamyba, 
biobankais, naujais medicinos prietaisais, 
diagnostikos / gydymo procedūromis, 
genetiniais tyrimais, sveikatos priežiūros 
elektroninę sistemą ir jos suderinamumą, 
įskaitant privatumo aspektus. Panašiai 
reikia remti pažangias rizikos vertinimo 
metodologijas, bandymų būdus ir 
strategijas, susijusias su aplinka ir sveikata. 
Taip pat reikia remti minėtų sričių etikos 
aspektų vertinimo susijusių pagalbinių 
metodų vystymą.

Reikia remti mokslo priemonių, metodų ir 
statistikos vystymą, siekiant sveikatos 
technologijų, įskaitant naujų vaistų, 
biologinių preparatų, pažangių gydymo 
būdų ir medicinos prietaisų, saugos, 
veiksmingumo ir kokybės spartaus, tikslaus 
ir prognozuojančio vertinimo. Tai ypač 
svarbu naujiems pasiekimams tam tikrose 
srityse, įskaitant susijusias su vakcinomis, 
ląstelių / audinių ir genų terapija, organų 
transplantacija, specializuota gamyba, 
biobankais, naujais medicinos prietaisais, 
diagnostikos / gydymo procedūromis, 
genetiniais tyrimais, suderinamumu,
nuotoline medicina ir e. sveikata, įskaitant 
privatumo aspektus. Panašiai reikia remti 
pažangias rizikos vertinimo metodologijas, 
bandymų būdus ir strategijas, susijusias su 
aplinka ir sveikata. Taip pat reikia remti 
minėtų sričių etikos aspektų vertinimo 
susijusių pagalbinių metodų vystymą.

Or. sl
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Pakeitimas 643
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.11 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia remti mokslo priemonių, metodų ir 
statistikos vystymą, siekiant sveikatos 
technologijų, įskaitant naujų vaistų, 
biologinių preparatų, pažangių gydymo 
būdų ir medicinos prietaisų, saugos, 
veiksmingumo ir kokybės spartaus, tikslaus 
ir prognozuojančio vertinimo. Tai ypač 
svarbu naujiems pasiekimams tam tikrose 
srityse, įskaitant susijusias su vakcinomis, 
ląstelių / audinių ir genų terapija, organų 
transplantacija, specializuota gamyba, 
biobankais, naujais medicinos prietaisais, 
diagnostikos / gydymo procedūromis, 
genetiniais tyrimais, sveikatos priežiūros 
elektroninę sistemą ir jos suderinamumą, 
įskaitant privatumo aspektus. Panašiai 
reikia remti pažangias rizikos vertinimo 
metodologijas, bandymų būdus ir 
strategijas, susijusias su aplinka ir sveikata. 
Taip pat reikia remti minėtų sričių etikos 
aspektų vertinimo susijusių pagalbinių 
metodų vystymą.

Reikia remti mokslo priemonių, metodų ir 
statistikos vystymą, poveikio privatumui 
vertinimus, siekiant sveikatos technologijų, 
įskaitant naujų vaistų, biologinių preparatų,
pažangių gydymo būdų ir medicinos 
prietaisų, saugos, veiksmingumo, žmogaus 
teisių apsaugos ir kokybės spartaus, 
tikslaus ir prognozuojančio vertinimo. Tai 
ypač svarbu naujiems pasiekimams tam 
tikrose srityse, įskaitant susijusias su 
vakcinomis, ląstelių / audinių ir genų 
terapija, organų transplantacija, 
specializuota gamyba, biobankais, naujais 
medicinos prietaisais, diagnostikos / 
gydymo procedūromis, genetiniais 
tyrimais, sveikatos priežiūros elektroninę 
sistemą ir jos suderinamumą, įskaitant 
privatumo aspektus. Panašiai reikia remti 
pažangias rizikos vertinimo metodologijas, 
bandymų būdus ir strategijas, susijusias su 
aplinka ir sveikata. Taip pat reikia remti 
minėtų sričių etikos aspektų vertinimo 
susijusių pagalbinių metodų vystymą.

Or. en

Pakeitimas 644
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.11 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia remti mokslo priemonių, metodų ir Reikia remti naujų, svarbesnių žmogui,
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statistikos vystymą, siekiant sveikatos 
technologijų, įskaitant naujų vaistų, 
biologinių preparatų, pažangių gydymo 
būdų ir medicinos prietaisų, saugos, 
veiksmingumo ir kokybės spartaus, tikslaus 
ir prognozuojančio vertinimo. Tai ypač 
svarbu naujiems pasiekimams tam tikrose 
srityse, įskaitant susijusias su vakcinomis, 
ląstelių / audinių ir genų terapija, organų 
transplantacija, specializuota gamyba, 
biobankais, naujais medicinos prietaisais, 
diagnostikos / gydymo procedūromis, 
genetiniais tyrimais, sveikatos priežiūros 
elektroninę sistemą ir jos suderinamumą, 
įskaitant privatumo aspektus. Panašiai 
reikia remti pažangias rizikos vertinimo 
metodologijas, bandymų būdus ir 
strategijas, susijusias su aplinka ir sveikata. 
Taip pat reikia remti minėtų sričių etikos 
aspektų vertinimo susijusių pagalbinių 
metodų vystymą.

mokslo priemonių, metodų ir statistikos 
vystymą, integraciją ir naudojimą, 
siekiant sveikatos technologijų, įskaitant 
naujų vaistų, biologinių preparatų, 
pažangių gydymo būdų ir medicinos 
prietaisų, saugos, veiksmingumo ir 
kokybės spartaus, tikslaus ir 
prognozuojančio vertinimo. Tai ypač 
svarbu naujiems pasiekimams tam tikrose 
srityse, įskaitant susijusias su vakcinomis, 
ląstelių / audinių ir genų terapija, žmogaus 
organų transplantacija, specializuota 
gamyba, biobankais, naujais medicinos 
prietaisais, diagnostikos / gydymo 
procedūromis, genetiniais tyrimais, 
sveikatos priežiūros elektroninę sistemą ir 
jos suderinamumą, įskaitant privatumo 
aspektus. Panašiai reikia remti modernias 
pavojų ir rizikos vertinimo metodologijas, 
bandymų būdus ir strategijas, susijusias su 
aplinka ir sveikata. Taip pat reikia remti 
minėtų sričių etikos aspektų vertinimo 
susijusių pagalbinių metodų vystymą.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros technologijos turėtų naudotis XXI amžiaus privalumais žmogaus 
biologijos mokslų ir kompiuterinio modeliavimo srityse, kad šie pasiekimai būtų pritaikyti 
žmogaus medicininėms ir saugos reikmėms.

Pakeitimas 645
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.12 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.12. Aktyvus senėjimas, savarankiškas 
gyvenimas ir kasdienį gyvenimą 
palengvinanti aplinka

1.12. Sveikas ir aktyvus senėjimas, 
nepriklausomas gyvenimas ir gyvenimas 
specialiai pritaikytomis sąlygomis

Or. en
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Pakeitimas 646
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.13 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybės žmonėms patiems rūpintis savo 
sveikata ir ją puoselėti visą gyvenimą 
suteikimas leis sutaupyti sveikatos 
priežiūros sistemų lėšų, lėtinių ligų 
valdymą perkeliant už institucijų ribų, ir 
pagerinti sveikatos priežiūros rezultatus. 
To siekiant, reikia tirti elgesio ir socialinius 
modelius, socialines nuostatas ir siekius, 
susijusius su asmens poreikius 
atitinkančiomis sveikatos priežiūros 
technologijomis, mobiliomis ir (ar) 
nešiojamosiomis priemonėmis, naujomis 
diagnostikos ir asmens poreikiams 
pritaikytomis paslaugomis, kurios skatintų 
sveiką gyvenimo būdą, gerovę, asmeninę 
sveikatos priežiūrą, pagerintą piliečių ir 
sveikatos priežiūros profesionalų 
bendravimą, ligos ir negalios valdymui 
pritaikytas programas bei remtų žinių 
infrastruktūras.

Galimybės žmonėms patiems rūpintis savo 
sveikata ir ją puoselėti visą gyvenimą 
suteikimas leis sutaupyti sveikatos 
priežiūros sistemų lėšų, lėtinių ligų 
valdymą perkeliant už institucijų ribų, ir 
pagerinti sveikatos priežiūros rezultatus. 
To siekiant, reikia tirti elgesio ir socialinius 
modelius, socialines nuostatas ir siekius, 
susijusius su asmens poreikius 
atitinkančiomis sveikatos priežiūros 
technologijomis, mobiliomis ir (ar) 
nešiojamosiomis priemonėmis, naujomis 
diagnostikos ir asmens poreikiams 
pritaikytomis paslaugomis, kurios skatintų 
sveiką gyvenimo būdą, gerovę, asmeninę 
sveikatos priežiūrą, pagerintą piliečių ir 
sveikatos priežiūros profesionalų 
bendravimą, ligos ir negalios valdymui 
pritaikytas programas, siekiant padidinti 
pacientų asmeninį ir socialinį 
savarankiškumą, bei remtų žinių 
infrastruktūras.

Or. es

Pakeitimas 647
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.13 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.13(a) Individualus gebėjimas 
savarankiškai rūpintis sveikata
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Dėl didėjančio žmonių nejudrumo ir 
gyvenimo būdo (mokykloje, darbe ir 
kasdieniame gyvenime) kyla poreikis 
pradėti diskusijas ir imtis specialių 
veiksmų, susijusių su padėtimi fizinio 
aktyvumo, judėjimo įgūdžių ir 
mankštinimosi požiūriu ir ligų prevencijos 
bei gydymo klausimais, nesvarbu, ar ligos 
fiziologinės (sumažėjęs funkcinis 
savarankiškumas, nutukimas, lėtinės 
kūno ligos), ar psichologinės (stresas, 
depresijos simptomai).

Or. fr

Pakeitimas 648
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.14 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėtinių ligų valdymo palaikymas už 
institucijų ribų taip pat priklauso nuo 
sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
sveikatos ir socialinės ar informacinės 
priežiūros paslaugas teikiančių specialistų. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikomosios 
programos bus remiamos, siekiant priimti 
sprendimus, pagrįstus platinama 
informacija, ir suteikti aiškumo plataus 
masto projektams ir naujų sprendinių, 
įskaitant suderinamas nuotolines sveikatos 
priežiūros paslaugas, pritaikymui rinkoje. 
Taip pat bus remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos ilgalaikės sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo organizavimui pagerinti.

Lėtinių ligų valdymo palaikymas už 
institucijų ribų taip pat priklauso nuo 
sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
sveikatos ir socialinės ar informacinės 
priežiūros paslaugas teikiančių specialistų. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikomosios 
programos bus remiamos, siekiant priimti 
sprendimus, pagrįstus platinama 
informacija, ir suteikti aiškumo plataus 
masto projektams ir naujų sprendinių, 
įskaitant suderinamas nuotolines sveikatos 
priežiūros paslaugas, pritaikymui rinkoje. 
Taip pat bus remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos ilgalaikės sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo organizavimui pagerinti.
Reikalingi ir tarpdalykiniai socialinių 
mokslų srities tyrimai siekiant rasti 
tinkamiausius sprendimus, kad būtų 
patenkinti pacientų kasdienio gyvenimo 
poreikiai ir prisidedama prie galios jiems 
suteikimo, ypač pacientams, sergantiems 
lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, retomis 
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ligomis. 

Or. en

Pakeitimas 649
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.14 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėtinių ligų valdymo palaikymas už 
institucijų ribų taip pat priklauso nuo 
sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
sveikatos ir socialinės ar informacinės 
priežiūros paslaugas teikiančių specialistų. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikomosios 
programos bus remiamos, siekiant priimti 
sprendimus, pagrįstus platinama 
informacija, ir suteikti aiškumo plataus 
masto projektams ir naujų sprendinių, 
įskaitant suderinamas nuotolines sveikatos 
priežiūros paslaugas, pritaikymui rinkoje. 
Taip pat bus remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos ilgalaikės sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo organizavimui pagerinti.

Lėtinių ligų valdymo palaikymas už 
institucijų ribų taip pat priklauso nuo 
sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
sveikatos ir socialinės ar informacinės 
priežiūros paslaugas teikiančių specialistų. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikomosios 
programos bus remiamos, siekiant priimti 
sprendimus, pagrįstus platinama 
informacija, ir suteikti aiškumo plataus 
masto projektams ir naujų sprendinių, 
įskaitant suderinamas nuotolines sveikatos 
priežiūros paslaugas, pritaikymui rinkoje. 
Taip pat bus remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos visuomenės sveikatos priežiūros 
sistemų ir ilgalaikės sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo organizavimui pagerinti.

Or. es

Pakeitimas 650
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.14 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėtinių ligų valdymo palaikymas už 
institucijų ribų taip pat priklauso nuo 
sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
sveikatos ir socialinės ar informacinės 
priežiūros paslaugas teikiančių specialistų. 

Lėtinių ligų valdymo palaikymas už 
institucijų ribų taip pat priklauso nuo 
sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
sveikatos, įskaitant papildančiąją ir 
alternatyviąją mediciną, ir socialinės ar 
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Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikomosios 
programos bus remiamos, siekiant priimti 
sprendimus, pagrįstus platinama 
informacija, ir suteikti aiškumo plataus 
masto projektams ir naujų sprendinių, 
įskaitant suderinamas nuotolines sveikatos 
priežiūros paslaugas, pritaikymui rinkoje. 
Taip pat bus remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos ilgalaikės sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo organizavimui pagerinti.

informacinės priežiūros paslaugas 
teikiančių specialistų. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų taikomosios programos bus 
remiamos, siekiant priimti sprendimus, 
pagrįstus platinama informacija, ir suteikti 
aiškumo plataus masto projektams ir naujų 
sprendinių, įskaitant suderinamas 
nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, 
pritaikymui rinkoje. Taip pat bus remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos ilgalaikės 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
organizavimui pagerinti.

Or. en

Pakeitimas 651
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.14 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėtinių ligų valdymo palaikymas už 
institucijų ribų taip pat priklauso nuo 
sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
sveikatos ir socialinės ar informacinės 
priežiūros paslaugas teikiančių specialistų. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų taikomosios 
programos bus remiamos, siekiant priimti 
sprendimus, pagrįstus platinama 
informacija, ir suteikti aiškumo plataus 
masto projektams ir naujų sprendinių, 
įskaitant suderinamas nuotolines sveikatos 
priežiūros paslaugas, pritaikymui rinkoje. 
Taip pat bus remiami moksliniai tyrimai ir 
inovacijos ilgalaikės sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo organizavimui pagerinti.

Lėtinių ligų valdymo palaikymas už 
institucijų ribų taip pat priklauso nuo 
sustiprinto bendradarbiavimo tarp 
pacientų, sveikatos ir socialinės ar 
informacinės priežiūros paslaugas 
teikiančių specialistų. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų taikomosios programos bus 
remiamos, siekiant priimti sprendimus, 
pagrįstus platinama informacija, ir suteikti 
aiškumo plataus masto projektams ir naujų 
sprendinių, įskaitant suderinamas 
nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, 
pritaikymui rinkoje. Taip pat bus remiami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos ilgalaikės 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
organizavimui pagerinti.

Or. en
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Pakeitimas 652
Niki Tzavela

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.15 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia remti sveikatos technologijų ir 
sveikatos priežiūros sektoriaus ekonomikos 
vertinimo vystymą, įrodymų rinkimą, 
geriausios praktikos, pažangių technologijų 
ir metodų skleidimą sveikatos priežiūros 
sektoriuje, įskaitant IRT ir elektroninės 
sveikatos priežiūros sistemos taikomąsias 
programas. Bus remiamos Europos ir 
trečiųjų šalių viešųjų sveikatos priežiūros 
sistemų reformos lyginamosios analizės bei 
jų vidutinės ir ilgalaikės trukmės socialinio 
ir ekonominio poveikio vertinimas. Bus
remiamos būsimų sveikatos priežiūros 
darbuotojų poreikių ir naujiems sveikatos 
priežiūros modeliams reikalingų įgūdžių 
analizės. Bus remiamas sveikatos 
priežiūros skirtumų raidos, jų santykio su 
kitais ekonominiais ir socialiniais 
skirtumais, šiems skirtumams Europoje ir 
už jos ribų mažinti skirtos politikos 
efektyvumo mokslinis tyrimas. Galiausiai 
reikia remti sprendimų dėl pacientų saugos 
ir kokybės užtikrinimo sistemų, įskaitant 
pacientų vaidmens užtikrinant priežiūros 
saugą ir kokybę, vertinimą.

Reikia remti sveikatos technologijų ir 
sveikatos priežiūros sektoriaus ekonomikos 
vertinimo vystymą, įrodymų rinkimą, 
geriausios praktikos, pažangių technologijų 
ir metodų skleidimą sveikatos priežiūros 
sektoriuje, įskaitant IRT ir elektroninės 
sveikatos priežiūros sistemos taikomąsias 
programas. Bus remiamos Europos ir 
trečiųjų šalių viešųjų sveikatos priežiūros 
sistemų reformos lyginamosios analizės bei 
jų vidutinės ir ilgalaikės trukmės socialinio 
ir ekonominio poveikio vertinimas. Bus 
remiamos būsimų sveikatos priežiūros 
darbuotojų poreikių ir naujiems sveikatos 
priežiūros modeliams reikalingų įgūdžių 
analizės. Bus remiamas sveikatos 
priežiūros skirtumų raidos, jų santykio su 
kitais ekonominiais ir socialiniais 
skirtumais, šiems skirtumams Europoje ir 
už jos ribų mažinti skirtos politikos 
efektyvumo mokslinis tyrimas. Galiausiai 
reikia remti sprendimų dėl pacientų saugos 
ir kokybės užtikrinimo sistemų, įskaitant 
pacientų vaidmens užtikrinant priežiūros 
saugą ir kokybę, vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Linguistic correction.

Pakeitimas 653
Peter Liese, Angelika Niebler, Christian Ehler, Konrad Szymański, Maria Da Graça 
Carvalho, Markus Pieper, Werner Langen, Herbert Reul

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.15 a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.15a. Gyvosios gamtos mokslai 
medicinai:
Pirmenybė turėtų būti teikiama 
moksliniams tyrimams, kurių viena 
valstybė narė negali atlikti arba negali 
atlikti taip veiksmingai, kaip Sąjunga, ir 
kurie bus tiesiogiai naudingi pacientams 
numatomoje ateityje.

Or. de

Pakeitimas 654
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.15 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.15a. Meninio ugdymo poveikis gerovei, 
sveikatai ir socialiniam elgesiui 
Vienas iš didžiausių nūdienos uždavinių 
yra įdiegti Sąjungos piliečiams daugiau 
gyvenimo džiaugsmo, ypač vaikams, 
pasitelkus meninę veiklą, pavyzdžiui, 
muziką, meną, literatūrą ir kt., ir 
sustiprinti jų sveikatą, padidinti gerovę ir 
pagerinti socialinį elgesį.

Or. de

Pagrindimas

Ne reikėtų nepakankamai vertinti teigiamos meninio ugdymo įtakos gerovei, sveikatai ir 
socialiniam elgesiui. Yra daug galimybių vykdyti mokslinius tyrimus šioje srityje, ir šį 
potencialą reikia pripažinti ir panaudoti.

Pakeitimas 655
Adam Gierek
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.16 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikta parama apims visą veiklų spektrą 
– nuo žinių ir technologijų perkėlimo iki 
didelės apimties demonstravimo veiksmų, 
vedančių prie įvairaus masto sprendimų 
Europoje ir už jos ribų.

Suteikta parama apims visą veiklų spektrą 
– nuo žinių ir technologijų perkėlimo iki 
didelės apimties demonstravimo veiksmų, 
vedančių prie įvairaus masto sprendimų 
Europoje ir už jos ribų. Siekiant įveikti 
uždavinius, kurie kilo Europos Sąjungos 
senėjančioms visuomenėms, būtina 
tinkama, suderinta ir strateginė sveikatos 
apsaugos politikos analizė. Šis 
suderinimas galėtų išspręsti problemas, 
kilusias dėl susiskaldymo ir dėl 
nuoseklumo stokos valstybių narių 
politikoje, ir padidinti mokslinio, 
žmogiškojo ir infrastruktūros potencialo 
panaudojimą pasitelkus biomedicinių 
mokslinių tyrimų bendriją, taip pat 
naudojant galutinius jos darbo produktus 
gydymui. Kad pažangūs moksliniai 
tyrimai sveikatos srityje būtų sėkmingi, 
būtina, kad visos medicininės įstaigos 
būtų ilgam laikui įsipareigojusios nuolat 
tobulinti mokslinius tyrimus ir mokyti 
jaunus mokslininkus vykdant projektus 
pagal Marijos Kiuri veiksmų programą. Ši 
į vystymąsi nukreipta strategija turėtų
remti tyrimų procesus, kurių rezultatas –
sveikesnė ir efektyvesnė Europa, Europos 
visuomenei dalyvaujant 
biomedicininiuose tyrimuose ir dėl šių 
biomedicininių tyrimų inovatyvių 
galutinių produktų atsiradus naujoms 
galimybėms ir uždaviniams. Strateginiais
veiksmais pagal programą „Horizontas 
2020“ galima užtikrinti, kad specialistai 
prisidėtų prie būsimos sveikatos politikos 
nuo pat jos užuomazgų, greičiau pradėti 
taikyti inovacijas ir padidinti naudojamų 
medicininių procedūrų 
konkurencingumą; šiais veiksmais taip 
pat galima remti didesnio skaičiaus 
mokslininkų ir specialistų tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą įvairiose medicinos 
srityse siekiant sutaupyti daug 
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nacionalinių sveikatos apsaugos sistemų 
lėšų dėl mokslo pažangos. Būtini gydytojų 
specialistų mokymo pakeitimai, pagrįsti 
vienoda, ES masto sistema, kuriais būtų 
apribotas monopolis, kurį dabar turi 
profesinės gydytojų asociacijos valstybėse 
narėse, ir šie pakeitimai turi būti 
įgyvendinti taip, kad būtų užtikrinta, jog 
sveikatos priežiūros srities mokymas ir 
moksliniai tyrimai Europoje būtų pagrįsti 
pačiomis geriausiomis medicinos 
mokslinių tyrimų įstaigose naudojamomis 
procedūromis, kurios atitinka vienodo 
mokymo kriterijus. Aukšto lygio ES 
patariamoji sveikatos taryba turėtų 
vykdyti mokslinių tyrimų sveikatos 
priežiūros srityje strateginį mokslinį 
koordinavimą įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ ir remti 
horizontaliuosius medicinos mokslinius 
tyrimus, kuriuos vienu metu atlieka 
skirtingi mokslinių tyrimų centrai 
valstybėse narėse. Šio strateginio 
koordinavimo tikslas būtų prisidėti 
nustatant gyvybiškai svarbius 
medicininius tyrimus ir sutelkiant 
būsimas programas vietos kompetencijos 
centrų, kurie veikia pagal aukščiausius 
kompetencijos standartus, vadovavimui, ir 
tai turėtų užtikrinti, kad įvairių medicinos 
sričių specialistai įneštų savo įnašą į šią 
konkurencingą politikos sritį nuo pat jos 
užuomazgų ir užtikrinti nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų ekonominį 
efektyvumą. Be to, strateginio mokslinio 
koordinavimo tikslas būtų skatinti kitas 
mokslinių ir technologijų tyrimų sritis 
aktyviau dalyvauti inovatyviose 
strategijose, kurios sukurtos vykdant 
modernius biomedicininius mokslinius 
tyrimus. Nustačiusi programos 
„Horizontas 2020“ vidaus strateginį 
koordinavimą medicinos mokslinių tyrimų 
klausimais, pagrįsta aukščiausio lygio 
mokslinėmis konsultacijomis, ES 
patariamoji taryba taip pat nustatys 
priemones, kurių reikia siekiant 
intensyviai skatinti susiliejimus ir masto 
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ekonomiką sveikatos priežiūros srityje. 
Kai tinkama, ji sieks savanoriško 
nacionalinę sveikatos priežiūros politiką 
finansuojančių agentūrų ir Komisijos 
sąveiką specialių tikslų srityse, ir 
pramonės sektoriaus, nacionalinių 
agentūrų ir Komisijos strateginės 
partnerystės ES lygmeniu; be to, 
strateginio susiliejimo, apimančio 
reguliavimo organus ir nacionalines 
sveikatos apsaugos institucijas, bus 
siekiama programos lygmeniu. Tokio 
sisteminio požiūrio į mokslinius tyrimus 
visais lygmenimis tikslas turėtų būti 
užtikrinti, kad specialios medicininės 
procedūros būtų plačiau prieinamos 
sukūrus pigesnius metodus.

Or. pl

Pagrindimas

Teigiama sąveika sveikatos apsaugos srityje priklauso nuo kompetentingo valstybių narių 
politikos koordinavimo ir nuo susiliejimo vykdant atitinkamą specialistų mokymą pagal 
įvairias medicinines profesijas ir medicinos srities mokslininkų mokymą.

Pakeitimas 656
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.16 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikta parama apims visą veiklų spektrą 
– nuo žinių ir technologijų perkėlimo iki 
didelės apimties demonstravimo veiksmų, 
vedančių prie įvairaus masto sprendimų 
Europoje ir už jos .

Suteikta parama apims visą veiklų spektrą 
– nuo žinių ir technologijų perkėlimo iki 
didelės apimties demonstravimo veiksmų, 
vedančių prie įvairaus masto sprendimų 
Europoje ir už jos ribų. Pagal ją taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į produktų 
mažas pajamas gaunančių šalių 
pacientams kūrimo svarbią ilgalaikę 
naudą ir atitinkamai pagal tai skiriamas 
tinkamas finansavimas. Produktų 
kūrimas pasitelkus inovacijas gali atnešti 
konkrečių rezultatų, kartu apčiuopiamų 
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rezultatų sulauktų visuomenė ir sumažėtų 
skurdo, nes padidėtų investicijos į su 
skurdu susijusias ir apleistumo ligas.

Or. en

Pakeitimas 657
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.16 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikta parama apims visą veiklų spektrą 
– nuo žinių ir technologijų perkėlimo iki
didelės apimties demonstravimo veiksmų, 
vedančių prie įvairaus masto sprendimų 
Europoje ir už jos ribų.

Suteikta parama apims visą veiklų spektrą 
– nuo pajėgumų kūrimo, žinių ir 
technologijų perkėlimo (įskaitant sveikatos 
apsaugos politiką) ir didelės apimties 
demonstravimo veiksmų, vedančių prie 
įvairaus masto sprendimų Europoje ir už 
jos ribų, įgyvendinimo, stebėsenos ir 
vertinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Demonstravimo veiksmai, susiję su sveikatos apsauga, gali būti vykdomi tik aiškiai 
apibrėžtame politikos, reglamentavimo ir etikos kontekste, kuris turi būti nustatytas Europoje 
ir už jos ribų.

Pakeitimas 658
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.16 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikta parama apims visą veiklų spektrą 
– nuo žinių ir technologijų perkėlimo iki
didelės apimties demonstravimo veiksmų, 
vedančių prie įvairaus masto sprendimų 

Suteikta parama apims visą veiklų spektrą 
– nuo pajėgumų kūrimo, žinių ir 
technologijų perkėlimo (įskaitant sveikatos 
apsaugos politiką) ir didelės apimties 



PE492.814v01-00 52/122 AM\907980LT.doc

LT

Europoje ir už jos ribų. demonstravimo veiksmų, vedančių prie 
įvairaus masto sprendimų Europoje ir už 
jos ribų, įgyvendinimo, stebėsenos ir 
vertinimo.

Or. fr

Pakeitimas 659
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.16 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suteikta parama apims visą veiklų spektrą 
– nuo žinių ir technologijų perkėlimo iki
didelės apimties demonstravimo veiksmų, 
vedančių prie įvairaus masto sprendimų 
Europoje ir už jos ribų.

Suteikta parama apims visą veiklų spektrą 
– nuo pajėgumų kūrimo, žinių ir 
technologijų perkėlimo (įskaitant sveikatos 
apsaugos politiką) ir didelės apimties 
demonstravimo veiksmų, vedančių prie 
įvairaus masto sprendimų Europoje ir už 
jos ribų, įgyvendinimo, stebėsenos ir 
vertinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Demonstravimo veiksmai, susiję su sveikatos apsauga, gali būti vykdomi tik aiškiai 
apibrėžtame politikos, reglamentavimo ir etikos kontekste, kuris turi būti nustatytas Europoje 
ir už jos ribų.

Pakeitimas 660
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aprūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis, 
jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai, 
bioekonomika

2. Europos bioekonomikos uždaviniai: 
Europos bioekonominės problemos, 
aprūpinimas maistu, įskaitant saugą,
tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir 
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jūrininkystės moksliniai tyrimai

Or. en

Pakeitimas 661
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aprūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis, 
jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai, 
bioekonomika

2. Bioekonomika: maisto tiekimo 
užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir 
miškininkystė, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir biologinė pramonė;

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos strategiją „Inovacijos siekiant tvaraus augimo: bioekonomika Europai“, 
bioekonomika aprėpia atsinaujinančių išteklių gamybą ir jų pavertimą maisto produktais, 
pašarais, biologiniais produktais ir bioenergija. Bioekonomika apima keturis pagrindinius 
sektorius, kurie turėtų būti remiami pagal didįjį tikslą „Bioekonomika“: žemės ūkis ir 
miškininkystė, žuvininkystė ir akvakultūra, biologinė pramonė ir maisto sektorius.

Pakeitimas 662
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aprūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis, 
jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai, 
bioekonomika

2. Aprūpinimas maistu, jo kokybė ir sauga,
tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai, bioekonomika

Or. en
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Pakeitimas 663
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aprūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis, 
jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai, 
bioekonomika

2. Bioekonomika: maisto tiekimo 
užtikrinimas, tvarus žemės ūkis ir 
miškininkystė, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir biologinė pramonė;
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. 
Jeigu jis bus priimtas, visame tekste reikės 
atlikti atitinkamus pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos strategiją „Inovacijos siekiant tvaraus augimo: bioekonomika Europai“ 
bioekonomika apima keturis pagrindinius sektorius, kurie turėtų būti remiami pagal didįjį 
tikslą „Bioekonomika: žemės ūkis ir miškininkystė, žuvininkystė ir akvakultūra, biologinė 
pramonė ir maisto sektorius. Todėl šis pavadinimas turėtų atspindėti Europos Komisijos 
sukurtą apibrėžtį.

Pakeitimas 664
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Aprūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis, 
jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai, 
bioekonomika

2. Maisto sauga, sveikas maistas ir 
aprūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis, 
jūrų ir kalnų moksliniai tyrimai, 
bioekonomika

Or. sl

Pakeitimas 665
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1. Tvarus žemės ūkis ir miškininkystė 2.1. Tvarus žemės ūkis, įskaitant 
gyvulininkystę, ir miškininkystė

Or. en

Pakeitimas 666
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią gamybą, vadinasi, dėl to didės žemės 
ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką, sumažės 
priklausomybė nuo užsienio gamyklose 
išgautų baltymų importo į Europą, padidės 
biologinės įvairovės lygis pirminėse 
gamybos sistemose.

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms ilguoju laikotarpiu, 
išteklius tausojančioms, atsparioms žemės 
ūkio ir miškininkystės sistemoms, 
tiekiančioms pakankamai maisto, pašarų, 
biomasės ir kitų žaliavų bei tuo pat metu 
teikiančioms ir išlaikančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Tikslas – sukurti gamybos sistemas, 
kurios, užuot bloginusios gamtinių 
išteklių, nuo kurių jos priklausomos, 
būklę, stiprina, gerina ir puoselėja išteklių 
bazę, kuri galėtų užtikrinti tvarų gerovės 
sukūrimą. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
suteiks galimybę rinktis, ar reikia 
integruoti agronominius ir aplinkos 
apsaugos tikslus į tvarią gamybą, vadinasi, 
dėl to didės ilgalaikis žemės ūkio 
produktyvumas ir didės išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką, sumažės 
priklausomybė nuo užsienio gamyklose 
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išgautų baltymų importo į Europą, padidės 
biologinės įvairovės lygis pirminėse 
gamybos sistemose ir sumažės šių sistemų 
poveikis biologinei įvairovei.

Or. en

Pakeitimas 667
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią gamybą, vadinasi, dėl to didės 
žemės ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką,
sumažės priklausomybė nuo užsienio 
gamyklose išgautų baltymų importo į 
Europą, padidės biologinės įvairovės lygis 
pirminėse gamybos sistemose.

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvaresnę gamybą, t. y. gerės genetinis 
augalų gebėjimas geriau prisitaikyti prie 
biotinių ir abiotinių stresų, didės žemės 
ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, didės maistinių medžiagų ir 
vandens naudojimo efektyvumas, sumažės 
priklausomybė nuo užsienio gamyklose 
išgautų baltymų importo į Europą, padidės 
biologinės įvairovės lygis pirminėse 
gamybos sistemose.

Or. en

Pakeitimas 668
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią gamybą, vadinasi, dėl to didės žemės 
ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką, sumažės 
priklausomybė nuo užsienio gamyklose 
išgautų baltymų importo į Europą, padidės 
biologinės įvairovės lygis pirminėse 
gamybos sistemose.

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią, įperkamą ir maistingą gamybą, 
vadinasi, dėl to didės žemės ūkio 
produktyvumas ir išteklių efektyvumas, 
mažės žemės ūkio veikloje išskiriamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, 
bus mažiau išplaunama maistingųjų 
medžiagų iš dirbamos žemės į kitą 
sausumos ar vandens aplinką, sumažės 
priklausomybė nuo užsienio gamyklose 
išgautų baltymų importo į Europą, padidės 
biologinės įvairovės lygis pirminėse 
gamybos sistemose, siekiant geriau 
suprasti ir parengti reakcijas į būdus, 
kuriais kuriami, platinami, 
pardavinėjami, vartojami ir 
reglamentuojami maisto produktai.

Or. en

Pakeitimas 669
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
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ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią gamybą, vadinasi, dėl to didės žemės 
ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką, sumažės 
priklausomybė nuo užsienio gamyklose 
išgautų baltymų importo į Europą, padidės 
biologinės įvairovės lygis pirminėse 
gamybos sistemose.

ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
išteklius saugančioms, atsparioms žemės 
ūkio ir miškininkystės sistemoms, 
tiekiančioms pakankamai maisto, pašarų, 
biomasės ir kitų žaliavų bei tuo pat metu 
teikiančioms ekosistemų paslaugas ir 
saugančioms gamtinių išteklių bazę, 
biologinę įvairovę, ir remiančioms 
klestinčio kaimo pragyvenimo šaltinius, 
remti. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
suteiks galimybę rinktis, ar reikia 
integruoti agronominius ir aplinkos 
apsaugos tikslus į tvarią gamybą, vadinasi, 
dėl to didės žemės ūkio produktyvumas ir 
išteklių efektyvumas, mažės žemės ūkio 
veikloje išskiriamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, bus mažiau 
išplaunama maistingųjų medžiagų iš 
dirbamos žemės į kitą sausumos ar vandens 
aplinką, sumažės priklausomybė nuo 
užsienio gamyklose išgautų baltymų 
importo į Europą, padidės žemės ūkio 
sistemų ir kraštovaizdžių, maistingųjų 
medžiagų ir organinių medžiagų 
perdirbimo ir saugomų vandens ir 
dirvožemio ištekliai, taigi padidės 
ūkininkų prisitaikymo pajėgumai klimato 
kaitos ir nepastovumo atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 670
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
išteklius saugančioms, atsparioms žemės 
ūkio ir miškininkystės sistemoms, 
tiekiančioms pakankamai maisto, pašarų, 
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tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią gamybą, vadinasi, dėl to didės žemės 
ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką, sumažės 
priklausomybė nuo užsienio gamyklose 
išgautų baltymų importo į Europą, padidės 
biologinės įvairovės lygis pirminėse 
gamybos sistemose.

biomasės ir kitų žaliavų bei tuo pat metu 
teikiančioms ekosistemų paslaugas ir 
saugančioms gamtinių išteklių bazę ir 
remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinius, remti. Moksliniai 
tyrimai ir inovacijos suteiks galimybę 
rinktis, ar reikia integruoti agronominius ir 
aplinkos apsaugos tikslus į tvarią gamybą 
ir maisto sistemas, vadinasi, dėl to didės 
žemės ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis,
bus mažiau išplaunama maistingųjų 
medžiagų iš dirbamos žemės į kitą 
sausumos ar vandens aplinką, sumažės 
priklausomybė nuo užsienio gamyklose 
išgautų baltymų ir kitų medžiagų importo į 
Europą,
padidės biologinė įvairovė, žemės ūkio 
sistemų ir kraštovaizdžių, maistingųjų 
medžiagų ir organinių medžiagų 
perdirbimo ir saugomų vandens ir 
dirvožemio ištekliai, taigi padidės 
ūkininkų prisitaikymo pajėgumai klimato 
kaitos ir nepastovumo atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 671
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
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paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią gamybą, vadinasi, dėl to didės 
žemės ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką,
sumažės priklausomybė nuo užsienio 
gamyklose išgautų baltymų importo į 
Europą, padidės biologinės įvairovės lygis 
pirminėse gamybos sistemose.

paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvaresnę gamybą, t. y. dėl to gerės 
genetinis augalų gebėjimas geriau 
prisitaikyti prie biotinių ir abiotinių 
stresų, didės žemės ūkio produktyvumas ir 
išteklių efektyvumas, mažės žemės ūkio 
veikloje išskiriamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, didės maistinių 
medžiagų ir vandens naudojimo 
efektyvumas, sumažės priklausomybė nuo 
užsienio gamyklose išgautų baltymų 
importo į Europą, padidės biologinės 
įvairovės lygis pirminėse gamybos 
sistemose.

Or. en

Pagrindimas

„dėl to“ keičiamas „t. y.“ siekiant mažiau ribojančio, pozityvesnio ir platesnio požiūrio.

Pakeitimas 672
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią gamybą, vadinasi, dėl to didės žemės 

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti, 
vartotojų sveikatai saugoti ir poveikiui 
aplinkai mažinti. Moksliniai tyrimai ir 
inovacijos suteiks galimybę rinktis, ar 
reikia integruoti agronominius ir aplinkos 
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ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką, sumažės 
priklausomybė nuo užsienio gamyklose 
išgautų baltymų importo į Europą, padidės 
biologinės įvairovės lygis pirminėse 
gamybos sistemose.

apsaugos tikslus į tvarią gamybą, vadinasi, 
dėl to didės žemės ūkio produktyvumas ir 
išteklių efektyvumas, mažės žemės ūkio 
veikloje išskiriamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, bus mažiau 
išplaunama maistingųjų medžiagų iš 
dirbamos žemės į kitą sausumos ar vandens 
aplinką, sumažės priklausomybė nuo 
užsienio gamyklose išgautų baltymų 
importo į Europą, padidės biologinės 
įvairovės lygis pirminėse gamybos 
sistemose.

Or. es

Pakeitimas 673
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
atsparioms žemės ūkio ir miškininkystės 
sistemoms, tiekiančioms pakankamai 
maisto, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų bei 
tuo pat metu teikiančioms ekosistemų 
paslaugas ir remiančioms klestinčio kaimo 
pragyvenimo šaltinių vystymą, remti. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią gamybą, vadinasi, dėl to didės žemės 
ūkio produktyvumas ir išteklių 
efektyvumas, mažės žemės ūkio veikloje 
išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekis, bus mažiau išplaunama 
maistingųjų medžiagų iš dirbamos žemės į 
kitą sausumos ar vandens aplinką, sumažės 
priklausomybė nuo užsienio gamyklose 
išgautų baltymų importo į Europą, padidės 
biologinės įvairovės lygis pirminėse 

Atitinkamos žinios, priemonės, paslaugos 
ir inovacijos yra reikalingos 
produktyvesnėms, išteklius tausojančioms, 
išteklius saugančioms, atsparioms žemės 
ūkio ir miškininkystės sistemoms, 
tiekiančioms pakankamai maisto, pašarų, 
biomasės ir kitų žaliavų bei tuo pat metu 
teikiančioms ekosistemų paslaugas ir 
saugančioms gamtinių išteklių bazę, 
biologinę įvairovę, ir remiančioms 
klestinčio kaimo pragyvenimo šaltinius. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
galimybę rinktis, ar reikia integruoti 
agronominius ir aplinkos apsaugos tikslus į 
tvarią gamybą ir maisto sistemas, vadinasi, 
dėl to didės žemės ūkio produktyvumas ir 
išteklių efektyvumas, mažės žemės ūkio 
veikloje išskiriamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekis, bus mažiau 
išplaunama maistingųjų medžiagų iš 
dirbamos žemės į kitą sausumos ar vandens 
aplinką, sumažės priklausomybė nuo 
užsienio gamyklose išgautų baltymų 
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gamybos sistemose. importo į Europą, padidės biologinė 
įvairovė pirminėse gamybos sistemose.

Or. en

Pakeitimas 674
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1.1. Gamybos našumo didinimas ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
užtikrinant tvarumą ir atsparumą

2.1.1. Gamybos našumo, maisto kokybės ir 
saugos, tvarumo ir atsparumo didinimas ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos

Or. en

Pakeitimas 675
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1.1. Gamybos našumo didinimas ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos, 
užtikrinant tvarumą ir atsparumą

2.1.1. Gamybos našumo didinimas, maisto 
kokybės gerinimas ir saugos tobulinimas
ir prisitaikymas prie klimato kaitos, 
užtikrinant tvarumą ir atsparumą

Or. en

Pagrindimas

Maisto kokybė ir sauga, pvz., augalų sveikata, sensorinės ir maistinės savybės (vitaminai, 
mikroelementai).

Pakeitimas 676
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos padidins produktyvumą ir augalų, 
gyvūnų ir gamybos sistemų gebėjimą 
prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių 
aplinkos ir klimato sąlygų ir vis labiau 
senkančių gamtos išteklių. Sukurtos 
inovacijos visai maisto ir pašarų tiekimo 
grandinei padės pereiti prie mažai energijos 
suvartojančio, mažai teršiančio ir mažai 
atliekų išmetančio ūkio. Be to, prisidedant 
prie maisto saugos, bus sukurtos naujos 
galimybės biomasei ir žemės ūkio bei 
miškininkystės šalutiniams produktams 
panaudoti ne maisto paskirčiai.

Veiklos padidins produktyvumą ir augalų, 
gyvūnų ir gamybos sistemų gebėjimą 
prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių 
aplinkos ir klimato sąlygų ir vis labiau 
senkančių gamtos išteklių. Sukurtos 
inovacijos visai maisto ir pašarų tiekimo 
grandinei padės pereiti prie mažai energijos 
suvartojančio, mažai teršiančio ir mažai 
atliekų išmetančio ūkio. Be to, prisidedant 
prie maisto saugos ir vartotojų sveikatos, 
bus sukurtos naujos galimybės biomasei ir 
žemės ūkio bei miškininkystės šalutiniams 
produktams panaudoti ne maisto paskirčiai.

Or. es

Pakeitimas 677
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos padidins produktyvumą ir augalų, 
gyvūnų ir gamybos sistemų gebėjimą 
prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių 
aplinkos ir klimato sąlygų ir vis labiau 
senkančių gamtos išteklių. Sukurtos 
inovacijos visai maisto ir pašarų tiekimo 
grandinei padės pereiti prie mažai energijos 
suvartojančio, mažai teršiančio ir mažai 
atliekų išmetančio ūkio. Be to, prisidedant 
prie maisto saugos, bus sukurtos naujos 
galimybės biomasei ir žemės ūkio bei 
miškininkystės šalutiniams produktams 
panaudoti ne maisto paskirčiai.

Veiklos padidins ilgalaikį produktyvumą ir 
augalų, gyvūnų ir gamybos sistemų 
gebėjimą prisitaikyti prie sparčiai 
besikeičiančių aplinkos ir klimato sąlygų ir 
vis labiau senkančių gamtos išteklių. 
Sukurtos inovacijos visai maisto ir pašarų 
tiekimo grandinei padės pereiti prie mažai 
energijos suvartojančio, reikalaujančio 
mažai sąnaudų, mažai teršiančio ir mažai 
atliekų išmetančio ūkio. Be to, prisidedant 
prie maisto saugos, bus sukurtos naujos 
galimybės biomasei ir žemės ūkio bei 
miškininkystės šalutiniams produktams 
panaudoti ne maisto paskirčiai.
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Or. en

Pakeitimas 678
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų 
augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų 
savybėms pagerinti, užtikrinant efektyvų 
išteklių (vandens, maistingųjų medžiagų, 
energijos) naudojimą ir ekologinį kaimo 
vietovių vientisumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir 
gyvūnų prisitaikymo ir produktyvumo 
savybių genetinis gerinimas pareikalaus 
visų priskirtų tradicinių ir modernių 
auginimo būdų ir geresnio genetinių 
išteklių panaudojimo. Deramas dėmesys 
bus skirtas ūkio dirvožemio tvarkymui , 
siekiant padidinti dirvožemio derlingumą 
kaip pasėlių produktyvumo pagrindą. 
Augalų ir gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su
antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

Bus ieškoma daugiadalykių ir 
tarpdalykinių būdų, pagal kuriuos 
naudojamasi subjektų visoje tiekimo 
grandinėje ekspertinėmis žiniomis ir 
patirtimi, augalų, gyvūnų ir 
mikroorganizmų savybėms pagerinti, 
užtikrinant efektyvų išteklių (vandens, 
maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą ir gyvybingumą. Didžiausias 
dėmesys bus skiriamas integruotoms ir 
įvairioms gamybos sistemoms ir 
agroekologinei ekonominei praktikai. 
Augalų ir gyvūnų prisitaikymo ir 
produktyvumo savybių genetinis gerinimas 
pareikalaus tvarių, tradicinių ir modernių 
auginimo būdų ir geresnio genetinių 
išteklių saugojimo, prisitaikymo prie 
menkų išteklių, mažesnio pesticidų 
naudojimo ir vietos ekologinių sąlygų.
Deramas dėmesys bus skirtas ūkio 
dirvožemio tvarkymui, siekiant padidinti 
dirvožemio derlingumą kaip pasėlių 
produktyvumo pagrindą. Augalų ir gyvūnų 
sveikata bus remiama, o biologinės 
kontrolės priemonės bus toliau vystomos.
Bus taikomos gyvūnų ligų, įskaitant 
zoonozes, išnaikinimo strategijos, taip pat 
integruotas požiūris į antimikrobinį 
atsparumą, susijusį su gyvulių gamybos 
sistemos tankumu. Išnagrinėjus jų poveikį 
gyvūnų gerovei, bus lengviau patenkinti 
visuomenės poreikius. Pirmiau minėtos 
sritys bus paremtos svarbesniais tyrimais, 
siekiant atsakyti į susijusius biologinius 
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klausimus bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą. Bet kuri gamybos 
sistema, kuri menkina sistemos gamtinių 
išteklių bazę, nebus tvari nei naši ilguoju 
laikotarpiu ir todėl nebus konkurencinga.

Or. en

Pakeitimas 679
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų 
augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų 
savybėms pagerinti, užtikrinant efektyvų 
išteklių (vandens, maistingųjų medžiagų, 
energijos) naudojimą ir ekologinį kaimo 
vietovių vientisumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir gyvūnų 
prisitaikymo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas pareikalaus visų 
priskirtų tradicinių ir modernių auginimo 
būdų ir geresnio genetinių išteklių 
panaudojimo. Deramas dėmesys bus skirtas 
ūkio dirvožemio tvarkymui , siekiant 
padidinti dirvožemio derlingumą kaip 
pasėlių produktyvumo pagrindą. Augalų ir 
gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 

Bus ieškoma daugiadalykių ir 
tarpdalykinių būdų, pagal kuriuos 
naudojamasi subjektų visoje tiekimo 
grandinėje ekspertinėmis žiniomis ir 
patirtimi, augalų, gyvūnų ir 
mikroorganizmų savybėms pagerinti, 
užtikrinant efektyvų išteklių (vandens, 
maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą ir gyvybingumą. Didžiausias 
dėmesys bus skiriamas integruotoms ir 
įvairioms gamybos sistemoms ir 
agronominei praktikai, įskaitant tikslių 
technologijų, agroekologinių ir organinių 
ūkininkavimo metodų ir ekologijos 
stiprinimo būdų naudojimą, siekiant duoti 
naudos tradiciniam ir organiniam žemės 
ūkiui. Augalų ir gyvūnų prisitaikymo ir 
produktyvumo savybių genetinis gerinimas 
pareikalaus visų priskirtų tradicinių ir 
modernių auginimo būdų ir geresnio 
genetinių išteklių saugojimo, prisitaikymo 
prie menkų išteklių, mažesnio pesticidų 
naudojimo ir vietos ekologinių sąlygų. 
Deramas dėmesys bus skirtas ūkio 
dirvožemio tvarkymui , siekiant padidinti 
dirvožemio derlingumą kaip pasėlių 
produktyvumo pagrindą. Augalų ir gyvūnų 
sveikata bus remiama, o integruotos ligų / 
kenkėjų kontrolės priemonės bus toliau 
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atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

vystomos. Bus taikomos gyvūnų ligų, 
įskaitant zoonozes, išnaikinimo strategijos 
drauge su antimikrobinio atsparumo 
tyrimais. Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų 
gerovei, bus lengviau patenkinti 
visuomenės poreikius. Pirmiau minėtos 
sritys bus paremtos svarbesniais tyrimais, 
siekiant atsakyti į susijusius biologinius 
klausimus bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 680
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų augalų, 
gyvūnų ir mikroorganizmų savybėms 
pagerinti, užtikrinant efektyvų išteklių 
(vandens, maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir gyvūnų 
prisitaikymo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas pareikalaus visų 
priskirtų tradicinių ir modernių auginimo 
būdų ir geresnio genetinių išteklių 
panaudojimo. Deramas dėmesys bus 
skirtas ūkio dirvožemio tvarkymui , 
siekiant padidinti dirvožemio derlingumą 
kaip pasėlių produktyvumo pagrindą. 
Augalų ir gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų augalų, 
gyvūnų ir mikroorganizmų savybėms 
pagerinti, užtikrinant efektyvų išteklių 
(vandens, maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos visų tipų žemės 
ūkiui. Augalų ir gyvūnų prisitaikymo ir 
produktyvumo savybių genetinis gerinimas 
pareikalaus visų esamų auginimo 
technologijų, kad būtų geriau 
panaudojami genetiniai ištekliai, atveriant 
galimybes naujų, įvairių produktų 
(maisto, pašarų, medžiagų, energijos) 
gamybai, kuri atitiktų mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių, trumpos 
grandinės pristatymo sistemų augančią 
paklausą. Deramas dėmesys bus skirtas 
ūkio dirvožemio tvarkymui , siekiant 
padidinti dirvožemio derlingumą kaip 
pasėlių produktyvumo pagrindą. Augalų ir 
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antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei papildomai prisidėti prie Europos 
vadovaujančio vaidmens įgyvendinant 
globalias iniciatyvas.

Or. en

Pakeitimas 681
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų 
augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų 
savybėms pagerinti, užtikrinant efektyvų 
išteklių (vandens, maistingųjų medžiagų, 
energijos) naudojimą ir ekologinį kaimo 
vietovių vientisumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir gyvūnų 
prisitaikymo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas pareikalaus visų 
priskirtų tradicinių ir modernių auginimo 
būdų ir geresnio genetinių išteklių 
panaudojimo. Deramas dėmesys bus skirtas 
ūkio dirvožemio tvarkymui , siekiant 
padidinti dirvožemio derlingumą kaip 
pasėlių produktyvumo pagrindą. Augalų ir 
gyvūnų sveikata bus remiama, o 

Bus ieškoma daugiadalykių būdų, pagal 
kuriuos naudojamasi subjektų visoje 
tiekimo grandinėje ekspertinėmis žiniomis 
ir patirtimi, augalų, gyvūnų ir 
mikroorganizmų savybėms pagerinti, 
užtikrinant efektyvų išteklių (vandens, 
maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą ir gyvybingumą. Didžiausias 
dėmesys bus skiriamas integruotoms ir 
įvairioms gamybos sistemoms ir 
agronominei praktikai, įskaitant tikslių 
technologijų, agroekologinių ir organinių 
ūkininkavimo metodų ir ekologijos 
stiprinimo būdų naudojimą, siekiant duoti 
naudos tradiciniam ir organiniam žemės 
ūkiui. Augalų ir gyvūnų prisitaikymo ir 
produktyvumo savybių genetinis gerinimas
pareikalaus visų priskirtų tradicinių ir 
modernių auginimo būdų ir geresnio 
genetinių išteklių saugojimo, prisitaikymo 
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integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

prie menkų išteklių, mažesnio pesticidų 
naudojimo ir vietos ekologinių sąlygų. 
Deramas dėmesys bus skirtas ūkio 
dirvožemio tvarkymui , siekiant padidinti 
dirvožemio derlingumą kaip pasėlių 
produktyvumo pagrindą. Augalų ir gyvūnų 
sveikata bus remiama, o integruotos ligų / 
kenkėjų kontrolės priemonės bus toliau 
vystomos. Bus taikomos gyvūnų ligų, 
įskaitant zoonozes, išnaikinimo strategijos 
drauge su antimikrobinio atsparumo 
tyrimais. Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų 
gerovei, bus lengviau patenkinti 
visuomenės poreikius. Pirmiau minėtos 
sritys bus paremtos svarbesniais tyrimais, 
siekiant atsakyti į susijusius biologinius 
klausimus bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 682
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų augalų, 
gyvūnų ir mikroorganizmų savybėms 
pagerinti, užtikrinant efektyvų išteklių 
(vandens, maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir gyvūnų 
prisitaikymo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas pareikalaus visų 
priskirtų tradicinių ir modernių auginimo 
būdų ir geresnio genetinių išteklių 
panaudojimo. Deramas dėmesys bus skirtas 

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų augalų, 
gyvūnų ir mikroorganizmų savybėms 
pagerinti, užtikrinant efektyvų išteklių 
(vandens, maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir gyvūnų 
prisitaikymo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas pareikalaus visų 
priskirtų tradicinių ir modernių auginimo 
būdų ir geresnio genetinių išteklių 
panaudojimo. Deramas dėmesys bus skirtas 
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ūkio dirvožemio tvarkymui , siekiant 
padidinti dirvožemio derlingumą kaip 
pasėlių produktyvumo pagrindą. Augalų ir 
gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

ūkio dirvožemio tvarkymui, siekiant 
padidinti dirvožemio derlingumą kaip 
pasėlių produktyvumo pagrindą ir iki 
minimumo sumažinti dirvos, sausumos ir 
vandens išteklių praradimą. Augalų ir 
gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 683
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų 
augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų 
savybėms pagerinti, užtikrinant efektyvų 
išteklių (vandens, maistingųjų medžiagų, 
energijos) naudojimą ir ekologinį kaimo 
vietovių vientisumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir gyvūnų 
prisitaikymo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas pareikalaus visų 
priskirtų tradicinių ir modernių auginimo 
būdų ir geresnio genetinių išteklių 
panaudojimo. Deramas dėmesys bus skirtas 

Bus ieškoma daugiadalykių būdų, pagal 
kuriuos naudojamasi subjektų visoje 
tiekimo grandinėje ekspertinėmis žiniomis 
ir patirtimi, augalų, gyvūnų ir 
mikroorganizmų savybėms pagerinti, 
užtikrinant efektyvų išteklių (vandens, 
maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą ir gyvybingumą. Didžiausias 
dėmesys bus skiriamas integruotoms ir 
įvairioms gamybos sistemoms ir 
agronominei praktikai, įskaitant tikslių 
technologijų, agroekologinių ir organinių 
ūkininkavimo metodų ir ekologijos 
stiprinimo būdų naudojimą, siekiant duoti 
naudos tradiciniam ir organiniam žemės 
ūkiui. Augalų ir gyvūnų prisitaikymo ir 
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ūkio dirvožemio tvarkymui , siekiant 
padidinti dirvožemio derlingumą kaip 
pasėlių produktyvumo pagrindą. Augalų ir 
gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

produktyvumo savybių genetinis gerinimas 
pareikalaus visų priskirtų tradicinių ir 
modernių auginimo būdų ir geresnio 
genetinių išteklių panaudojimo. Deramas 
dėmesys bus skirtas ūkio dirvožemio 
tvarkymui , siekiant padidinti dirvožemio 
derlingumą kaip pasėlių produktyvumo 
pagrindą. Augalų ir gyvūnų sveikata bus 
remiama, o integruotos ligų / kenkėjų 
kontrolės priemonės bus toliau vystomos. 
Bus taikomos gyvūnų ligų, įskaitant 
zoonozes, išnaikinimo strategijos drauge su
antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 684
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų 
augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų 
savybėms pagerinti, užtikrinant efektyvų 
išteklių (vandens, maistingųjų medžiagų, 
energijos) naudojimą ir ekologinį kaimo 
vietovių vientisumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Augalų ir gyvūnų 
prisitaikymo ir produktyvumo savybių 
genetinis gerinimas pareikalaus visų 
priskirtų tradicinių ir modernių auginimo 

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų augalų, 
gyvūnų ir mikroorganizmų savybėms 
pagerinti, užtikrinant efektyvų išteklių 
(vandens, maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą, gaminių kokybę ir ekologinį 
kaimo vietovių vientisumą.. Didžiausias 
dėmesys bus skiriamas integruotoms ir 
įvairioms gamybos sistemoms ir 
agronominei praktikai, įskaitant tikslių 
technologijų ir ekologijos stiprinimo būdų 
naudojimą, siekiant duoti naudos 
tradiciniam ir organiniam žemės ūkiui. 
Augalų ir gyvūnų prisitaikymo ir 
produktyvumo savybių genetinis gerinimas 
pareikalaus visų priskirtų tradicinių ir 
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būdų ir geresnio genetinių išteklių 
panaudojimo. Deramas dėmesys bus skirtas 
ūkio dirvožemio tvarkymui , siekiant 
padidinti dirvožemio derlingumą kaip 
pasėlių produktyvumo pagrindą. Augalų ir 
gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

modernių auginimo būdų ir geresnio 
genetinių išteklių panaudojimo. Deramas 
dėmesys bus skirtas ūkio dirvožemio 
tvarkymui , siekiant padidinti dirvožemio 
derlingumą kaip pasėlių produktyvumo 
pagrindą. Augalų ir gyvūnų sveikata bus 
remiama, o integruotos ligų / kenkėjų 
kontrolės priemonės bus toliau vystomos. 
Bus taikomos gyvūnų ligų, įskaitant 
zoonozes, išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais. 
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

Or. fr

Pakeitimas 685
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1.2. Ekosistemos paslaugų teikimas ir 
viešosios gėrybės

2.1.2. Žemės ūkio daugiafunkciškumo 
didinimas, įtraukiant ekosistemos 
funkcijas ir viešąsias gėrybes

Or. en

Pakeitimas 686
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1.2. Ekosistemos paslaugų teikimas ir 2.1.2. Žemės ūkio daugiafunkciškumo 



PE492.814v01-00 72/122 AM\907980LT.doc

LT

viešosios gėrybės didinimas, įtraukiant paslaugas ir 
viešąsias gėrybes

Or. en

Pagrindimas

Daugiafunkciškumas kaip visapusiškas žemės ūkio ir jo derinimo su ekosistemos funkcijomis 
metodas; jis turi atitikti BŽŪP ir mokslinių tyrimų programas.

Pakeitimas 687
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Žemės ūkio 
sistemų aktyvaus valdymo permainos, 
įskaitant technologijų panaudojimą ir 
praktikos pokyčius, sumažins šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir esmines ekologines 
paslaugas, kurios šiuo metu rinkoje 
nevertinamos, pavyzdžiui, funkcinė ir in-
situ įvairovė, apdulkinimas, vandens 
kokybė, prieinamumas ir reguliavimas, 
žemės ūkio ir miškingas kraštovaizdis, 
dirvos naudingumas, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, klimato stabilumas, šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo 
sumažinimas, oro kokybė, gebėjimas 
greitai atsikurti po potvynių, sausros ir 
gaisro. Jokios gerovės kūrimo sistemos 
negali būti konkurencingos, jei jos 
blogina išteklių bazę, reikia kurti tikrai 
tvarias sistemas, pajungiančių gamtos 
procesus Mokslinių tyrimų veikla rems šių 
viešųjų gėrybių ir paslaugų teikimą, 
teikdama valdymo sprendimus, sprendimų 
priėmimo priemones ir jų ne rinkos vertės 
vertinimą. Tarp konkrečių uždavinių, 
kuriuos reikia išspręsti, yra įvairių
ūkininkavimo ir miškininkystės sistemų ir 
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kraštovaizdžio modelių, labiausiai tinkamų 
šiems tikslams pasiekti, nustatymas ir 
parengimas. Žemės ūkio sistemų aktyvaus
valdymo permainos, įskaitant technologijų 
panaudojimą ir praktikos pokyčius, 
sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išsiskyrimą.

Or. en

Pakeitimas 688
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Žemės ūkio 
sistemų aktyvaus valdymo permainos, 
įskaitant technologijų panaudojimą ir 
praktikos pokyčius, sumažins šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Bus imtasi 
socialinio ekonominio ir lyginamojo 
ūkininkavimo ir miškininkystės sistemų 
vertinimo. Žemės ūkio sistemų aktyvaus
valdymo permainos, įskaitant technologijų 
panaudojimą ir praktikos pokyčius, 
sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išsiskyrimą.
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Or. en

Pagrindimas

Socialiniai ir ekonominiai ūkininkavimo ir miškininkystės sistemų tyrimai turi būti sudedamoji 
daugiafunkcių žemės ūkio aspektų mokslinių tyrimų dalis ir jų klausimas turėtų būti 
sprendžiamas siekiant vykdyti žemės ūkio sistemų aktyvaus valdymo permainas.

Pakeitimas 689
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Žemės ūkio 
sistemų aktyvaus valdymo permainos, 
įskaitant technologijų panaudojimą ir 
praktikos pokyčius, sumažins šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Bus imtasi 
socialinio ekonominio ir lyginamojo 
ūkininkavimo ir miškininkystės sistemų 
vertinimo. Žemės ūkio sistemų aktyvaus 
valdymo permainos, įskaitant technologijų 
panaudojimą ir praktikos pokyčius, 
sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išsiskyrimą. Pavyzdžiui, biotechnologijos 
gali pagerinti galimybes veiksmingai 
naudoti turimus Europos žemės ūkio ir 
miškininkystės išteklius gerinant 
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biologinių sistemų suvokimą ir siūlant 
daugelį įvairių priemonių, kurios 
padidintų žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos tvarumą ir produktyvumą. Jos taip 
pat užtikrintų pakankamą maisto tiekimą, 
o tai itin svarbu turint omenyje 
pastaruosius ir būsimus neramumus 
pasaulinėse rinkose. Pasitelkus įvairių 
žemės ūkio technologijų teikiamą naudą 
turėtų būti siekiama realios naudos 
žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 690
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Žemės ūkio 
sistemų aktyvaus valdymo permainos, 
įskaitant technologijų panaudojimą ir 
praktikos pokyčius, sumažins šiltnamio 

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat sudarančios dalį pelno 
nesiekiančios gamybos, teikiančios 
platesnio asortimento viešąsias gėrybes 
(įskaitant kultūrinę ir rekreacinę vertę) ir 
svarbias ekologines paslaugas, pavyzdžiui, 
funkcinė ir in-situ įvairovė, apdulkinimas, 
vandens reguliavimas, kraštovaizdis, 
erozijos sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Žemės ūkio 
sistemų aktyvaus valdymo permainos, 
įskaitant technologijų panaudojimą ir 
praktikos pokyčius, sumažins šiltnamio 
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efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą. efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą. Ypač 
dėmesys bus kreipiamas į vietos 
nekomercines maisto gamybos sistemas, 
pavyzdžiui, miesto sodininkystė.

Or. fr

Pakeitimas 691
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Žemės ūkio 
sistemų aktyvaus valdymo permainos, 
įskaitant technologijų panaudojimą ir 
praktikos pokyčius, sumažins šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens kaupimas 
ir reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Žemės ūkio 
sistemų aktyvaus valdymo permainos, 
įskaitant technologijų panaudojimą ir 
praktikos pokyčius, sumažins šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą. Tam 
taip pat reikalingas integruotas 
drėkinimui naudojamų natūralių vandens 
telkinių ir alternatyvių šaltinių (pvz., 
išvalytų nuotekų) valdymas (žemės ūkis, 
kraštovaizdis ir miškininkystė), aplinkos 
atkūrimas ir (arba) vertės didinimas, 
miško gaisrų gesinimas, rekreacinė veikla 
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ir viešasis vandentiekis.

Or. en

Pakeitimas 692
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą. 
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Žemės ūkio 
sistemų aktyvaus valdymo permainos, 
įskaitant technologijų panaudojimą ir 
praktikos pokyčius, sumažins šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą.

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas ir kraštovaizdis, ir zonose, 
susijusiose su erozija, sausros izoliavimas
ir anglies dioksido įsisavinimas, šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo 
sumažinimas. Mokslinių tyrimų veikla 
rems šių viešųjų gėrybių ir paslaugų 
teikimą, teikdama valdymo sprendimus, 
sprendimų priėmimo priemones ir jų ne 
rinkos vertės vertinimą. Tarp konkrečių 
uždavinių, kuriuos reikia išspręsti, yra 
ūkininkavimo ir miškininkystės sistemų ir 
kraštovaizdžio modelius, labiausiai 
tinkamų šiems tikslams pasiekti, 
nustatymas. Žemės ūkio sistemų aktyvaus 
valdymo permainos, įskaitant technologijų 
panaudojimą ir praktikos pokyčius, 
sumažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išsiskyrimą.

Or. es

Pakeitimas 693
Giles Chichester, Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaimo bendruomenių plėtros galimybės 
bus mobilizuotos stiprinant jų pirminės 
gamybos ir ekosistemų paslaugų teikimo 
pajėgumus bei atveriant galimybes naujų, 
įvairių produktų (maisto, pašarų, 
medžiagų, energijos) gamybai, kuri 
atitiktų mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančių, trumpos grandinės 
pristatymo sistemų augančią paklausą.
Sociologinių, ekonominių mokslinių 
tyrimų ir naujų koncepcijų ir institucinių 
inovacijų vystymo reikia tam, kad būtų 
užtikrinta kaimo vietovių sanglauda ir 
išvengta ekonominės ir socialinės 
izoliacijos, skatinamas įvairių ekonominių 
veiklų plėtimas (įskaitant paslaugų 
sektorių), užtikrinti atitinkami kaimo ir 
miesto vietovių santykiai, supaprastintas 
keitimasis žiniomis, demonstravimas, 
inovacijos, sklaida; skatinamas 
dalyvavimas išteklių valdyme. Taip pat 
reikia atsižvelgti į būdus, kuriais viešosios 
gėrybės kaimo vietose gali būti 
paverčiamos vietos ir regiono socialiniais, 
ekonominiais privalumais. Regioniniu ir
vietos lygmeniu apibrėžti inovacijų 
poreikiai bus papildyti tarpsektorinių 
tyrimų veiklomis tarpregioniniu ir Europos 
lygmeniu. Pateikdami reikalingas 
analitines priemones, rodiklius, modelius ir 
būsimą veiklą, mokslinių tyrimų projektai 
parems sprendimus priimančias ir kitas 
susijusias institucijas įgyvendinant, stebint 
ir vertinant susijusias strategijas, politiką ir 
įstatymų leidybą, ne tik kaimo vietovėms, 
bet ir visai bioekonomikai. Priemonių ir 
duomenų taip pat reikia tam, kad būtų 
galima tinkamai vertinti galimus įvairių 
išteklių (žemės, vandens ir kitų sąnaudų) 
panaudojimo ir bioekonomikos produktų 
kompromisus. Bus imtasi socialinio 
ekonominio ir lyginamojo ūkininkavimo 
ir miškininkystės sistemų vertinimo.

Sociologinių, ekonominių mokslinių 
tyrimų ir naujų koncepcijų ir institucinių 
inovacijų vystymo reikia tam, kad būtų 
užtikrinta kaimo vietovių sanglauda ir 
išvengta ekonominės ir socialinės 
izoliacijos, skatinamas įvairių ekonominių 
veiklų plėtimas (įskaitant paslaugų 
sektorių), užtikrinti atitinkami kaimo ir 
miesto vietovių santykiai, supaprastintas 
keitimasis žiniomis, demonstravimas, 
inovacijos, sklaida; skatinamas 
dalyvavimas išteklių valdyme. Taip pat 
reikia atsižvelgti į būdus, kuriais viešosios 
gėrybės kaimo vietose gali būti 
paverčiamos vietos ir regiono, taip pat 
Europos socialiniais, ekonominiais 
privalumais. Pavyzdžiui, vykdant veiklą
vietos lygmeniu, tarpsektorinių tyrimų 
veiklomis tarpregioniniu ir Europos 
lygmeniu. Pateikdami reikalingas 
analitines priemones, rodiklius, modelius ir 
būsimą veiklą, mokslinių tyrimų projektai 
parems sprendimus priimančias ir kitas 
susijusias institucijas įgyvendinant, stebint 
ir vertinant susijusias strategijas, politiką ir 
įstatymų leidybą, ne tik kaimo vietovėms, 
bet ir visai bioekonomikai. Būtina, kad 
būtų priimti pritaikyti tikslui ir veiksmingi 
reglamentai, taip pat pagerinti reglamento 
poveikio vertinimą ir jo laikymosi 
sąnaudas žemės ūkio pramonėje ir 
ūkininkų bendrijoje. Priemonių ir 
duomenų taip pat reikia tam, kad būtų 
galima tinkamai vertinti galimus įvairių 
išteklių (žemės, vandens ir kitų sąnaudų) 
panaudojimo ir bioekonomikos produktų 
kompromisus.
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Or. en

Pakeitimas 694
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaimo bendruomenių plėtros galimybės 
bus mobilizuotos stiprinant jų pirminės 
gamybos ir ekosistemų paslaugų teikimo 
pajėgumus bei atveriant galimybes naujų, 
įvairių produktų (maisto, pašarų, medžiagų, 
energijos) gamybai, kuri atitiktų mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių, 
trumpos grandinės pristatymo sistemų 
augančią paklausą. Sociologinių, 
ekonominių mokslinių tyrimų ir naujų 
koncepcijų ir institucinių inovacijų 
vystymo reikia tam, kad būtų užtikrinta 
kaimo vietovių sanglauda ir išvengta 
ekonominės ir socialinės izoliacijos, 
skatinamas įvairių ekonominių veiklų 
plėtimas (įskaitant paslaugų sektorių), 
užtikrinti atitinkami kaimo ir miesto 
vietovių santykiai, supaprastintas 
keitimasis žiniomis, demonstravimas, 
inovacijos, sklaida; skatinamas 
dalyvavimas išteklių valdyme. Taip pat 
reikia atsižvelgti į būdus, kuriais viešosios 
gėrybės kaimo vietose gali būti 
paverčiamos vietos ir regiono socialiniais, 
ekonominiais privalumais. Regioniniu ir 
vietos lygmeniu apibrėžti inovacijų 
poreikiai bus papildyti tarpsektorinių 
tyrimų veiklomis tarpregioniniu ir Europos 
lygmeniu. Pateikdami reikalingas 
analitines priemones, rodiklius, modelius ir 
būsimą veiklą, mokslinių tyrimų projektai 
parems sprendimus priimančias ir kitas 
susijusias institucijas įgyvendinant, stebint 
ir vertinant susijusias strategijas, politiką ir 
įstatymų leidybą, ne tik kaimo vietovėms, 
bet ir visai bioekonomikai. Priemonių ir 

Kaimo bendruomenių plėtros galimybės 
bus mobilizuotos stiprinant jų pirminės 
gamybos ir ekosistemų paslaugų teikimo 
pajėgumus bei atveriant galimybes naujų, 
įvairių produktų (maisto, pašarų, medžiagų, 
energijos) gamybai, kuri atitiktų mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių, 
trumpos grandinės pristatymo sistemų 
augančią paklausą. Sociologinių, 
ekonominių mokslinių tyrimų ir naujų 
koncepcijų ir institucinių inovacijų 
vystymo reikia tam, kad būtų užtikrinta 
kaimo vietovių sanglauda ir išvengta 
ekonominės ir socialinės izoliacijos, 
skatinamas įvairių ekonominių veiklų 
plėtimas (įskaitant paslaugų sektorių), 
užtikrinti atitinkami kaimo ir miesto 
vietovių santykiai, supaprastintas 
keitimasis žiniomis, demonstravimas, 
inovacijos, sklaida; skatinamas 
dalyvavimas išteklių valdyme. Taip pat 
reikia atsižvelgti į būdus, kuriais viešosios 
gėrybės kaimo vietose gali būti 
paverčiamos vietos ir regiono socialiniais, 
ekonominiais privalumais. Regioniniu ir 
vietos lygmeniu apibrėžti inovacijų 
poreikiai bus papildyti tarpsektorinių 
tyrimų veiklomis tarpregioniniu ir Europos 
lygmeniu. Pateikdami reikalingas 
analitines priemones, rodiklius, modelius ir 
būsimą veiklą, mokslinių tyrimų projektai 
parems sprendimus priimančias ir kitas 
susijusias institucijas įgyvendinant, stebint 
ir vertinant susijusias strategijas, politiką ir 
įstatymų leidybą, ne tik kaimo vietovėms, 
bet ir visai bioekonomikai. Priemonių ir 
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duomenų taip pat reikia tam, kad būtų 
galima tinkamai vertinti galimus įvairių 
išteklių (žemės, vandens ir kitų sąnaudų) 
panaudojimo ir bioekonomikos produktų 
kompromisus. Bus imtasi socialinio 
ekonominio ir lyginamojo ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų vertinimo.

duomenų taip pat reikia tam, kad būtų 
galima tinkamai vertinti galimus įvairių 
išteklių (žemės, vandens ir kitų sąnaudų) 
panaudojimo ir bioekonomikos produktų 
kompromisus. Bus imtasi socialinio 
ekonominio ir lyginamojo ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų vertinimo. Bus 
atsižvelgiama į kriterijus, taikomus 
skaidrioms naujų technologijų 
pageidaujamumo ir priimtinumo 
vertinimo procedūroms, taip pat į 
pilietinės visuomenės susirūpinimą.

Or. en

Pakeitimas 695
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus ir diegiant inovacijas maisto 
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Konkurencingumą 
galima apibrėžti įvairiais lygmenimis, šiuo 
atveju tikslas yra sukurti sistemas, kurias 
naudodami ūkininkai taip pat galėtų 
konkuruoti vietos ir regioniniu 
lygmenimis; ES turi laikytis nuoseklaus 
požiūrio; t. y. konkurencingumo 
pasaulinėje rinkoje siekimas neturi 
prieštarauti ES pastangoms kurti 
gyvybingą vietos ekonomiką ir trumpas 
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transportavimo ir platinimo srityse ir (d) 
iki 2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

maisto gamybos ir tiekimo grandines. 
Neigiamas išorinis daug žaliavų 
naudojančių gamybos sistemų, anksčiau 
laikytų konkurencingomis ir našiomis, 
poveikis turėtų būti vertinamas plačiai, ir 
bet kokiu atveju minint žodį „įperkamas“ 
reikia įvertinti mokesčių mokėtojų išlaidas 
ir valstybės iždo sąnaudas, patiriamas 
poveikiui aplinkai ir visuomenės sveikatai 
šalinti. Šis būdas padės (a) užtikrinti 
maisto saugą ir apsirūpinimą maistu 
visiems Europos gyventojams ir išnaikinti 
badą visame pasaulyje, (b) sumažinti su 
maistu ir maitinimusi susijusių ligų naštą, 
skatinant pereiti prie sveikos ir tvarios 
mitybos, šviečiant vartotojus ir diegiant 
inovacijas maisto pramonėje, (c) sumažinti 
vandens ir energijos suvartojimą maisto 
apdorojimo, transportavimo ir platinimo 
srityse, (d) iki 2030 m. 50 % sumažinti 
maisto atliekų kiekį ir (e) visus aprūpinti 
labai įvairiu sveiku, natūraliu, aukštos 
kokybės ir saugiu maistu. Be to, jie turi 
susikoncentruoti ties vartotojo norais ir 
konkurencingais maisto produktų 
apdirbimo metodais, kuriems reikia 
mažiau išteklių ir priedų ir gaunama 
mažiau šalutinių produktų, susidaro 
mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų

Or. en

Pakeitimas 696
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
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saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus ir diegiant inovacijas maisto 
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) 
iki 2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus ir diegiant inovacijas maisto 
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse, (d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį ir (e) mokslinių tyrimų veikla taip
pat bus koncentruojama ties poreikiu 
visus aprūpinti labai įvairiu sveiku, 
natūraliu, aukštos kokybės ir saugiu 
maistu.

Or. en

Pakeitimas 697
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visų rūšių ūkininkavimo ir 
produktų visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas nuo pirminės gamybos 
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gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus ir diegiant inovacijas maisto 
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

iki vartojimo. Šis būdas padės (a) užtikrinti 
maisto saugą ir apsirūpinimą maistu 
visiems Europos gyventojams ir išnaikinti 
badą visame pasaulyje, (b) sumažinti su 
maistu ir maitinimusi susijusių ligų naštą, 
skatinant pereiti prie sveikos ir tvarios 
mitybos, šviečiant vartotojus ir diegiant 
inovacijas žemės ūkio ir maisto pramonėje, 
(c) sumažinti vandens ir energijos 
suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

Or. en

Pakeitimas 698
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus ir diegiant inovacijas maisto 
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar tvariai 
intensyvias tradicines, ar organines, nuo 
pirminės gamybos iki vartojimo. Šis būdas 
padės (a) užtikrinti maisto saugą ir 
apsirūpinimą maistu visiems Europos 
gyventojams ir išnaikinti badą visame 
pasaulyje, (b) sumažinti su maistu ir 
maitinimusi susijusių ligų naštą, skatinant 
pereiti prie sveikos ir tvarios mitybos, 
šviečiant vartotojus ir diegiant inovacijas 
žemės ūkio maisto pramonėje, (c) 
sumažinti vandens ir energijos suvartojimą 
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transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

maisto apdorojimo, transportavimo ir 
platinimo srityse ir (d) iki 2030 m. 50 % 
sumažinti maisto atliekų kiekį.

Or. en

Pakeitimas 699
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus ir diegiant inovacijas maisto 
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu, maitinimusi ir (vaikų 
ir suaugusiųjų) nutukimu susijusių ligų 
naštą, skatinant pereiti prie sveikos ir 
tvarios mitybos, šviečiant vartotojus ir 
diegiant inovacijas maisto pramonėje, (c) 
sumažinti vandens ir energijos suvartojimą 
maisto apdorojimo, transportavimo ir 
platinimo srityse ir (d) iki 2030 m. 50 % 
sumažinti maisto atliekų kiekį.

Or. es

Pakeitimas 700
Giles Chichester, Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas, nesvarbu, ar 
tradicines, ar organines, nuo pirminės 
gamybos iki vartojimo. Šis būdas padės (a) 
užtikrinti maisto saugą ir apsirūpinimą 
maistu visiems Europos gyventojams ir 
išnaikinti badą visame pasaulyje, (b) 
sumažinti su maistu ir maitinimusi 
susijusių ligų naštą, skatinant pereiti prie 
sveikos ir tvarios mitybos, šviečiant 
vartotojus ir diegiant inovacijas maisto 
pramonėje, (c) sumažinti vandens ir 
energijos suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir (d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto atliekų 
kiekį.

Turi būti patenkinami vartotojų poreikiai 
gauti saugų, sveiką ir priimtiną maistą, 
atsižvelgiant į maisto vartojimo bei maisto 
ir pašarų gamybos poveikį žmogaus 
sveikatai ir visai ekosistemai. Turi būti 
sprendžiami maisto ir pašarų saugos ir 
saugumo, Europos žemės ūkio ir maisto 
pramonės konkurencingumo, maisto 
gamybos ir tiekimo tvarumo klausimai, 
apimantys visų rūšių ūkininkavimo ir 
produktų visą mitybos grandinę ir 
susijusias paslaugas nuo pirminės gamybos 
iki vartojimo. Šis būdas padės a) užtikrinti 
maisto saugą ir apsirūpinimą maistu 
visiems Europos gyventojams ir išnaikinti 
badą visame pasaulyje, b) sumažinti su 
maistu ir maitinimusi susijusių ligų naštą, 
skatinant pereiti prie sveikos ir tvarios 
mitybos, šviečiant vartotojus ir diegiant 
inovacijas žemės ūkio ir maisto pramonėje, 
c) sumažinti vandens ir energijos 
suvartojimą maisto apdorojimo, 
transportavimo ir platinimo srityse ir d) iki 
2030 m. 50 % sumažinti maisto nuostolius.

Or. en

Pakeitimas 701
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 skirsnio 2 punkto 2,2 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų veikla taip pat turėtų 
būti koncentruojama ties poreikiu visus 
aprūpinti labai įvairiu sveiku, natūraliu, 
aukštos kokybės ir saugiu maistu. 
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Or. en

Pagrindimas

Reikia pripažinti, kad maisto gamyba yra vienas iš sveikatą lemiančių veiksnių.

Pakeitimas 702
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.1 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojų pageidavimai, stereotipai, 
poreikiai, elgesys, gyvenimo būdas ir 
išsilavinimas bus aptarti, o vartotojų, 
mitybos grandinės mokslinių tyrimų 
bendruomenės ir jos operatorių 
bendravimas bus sustiprintas, kad būtų 
sustiprintas kompetentingas pasirinkimas, 
tvarus vartojimas ir jų įtaka gamybai, 
įskaitant augimą ir gyvenimo kokybę, ypač 
pažeidžiamų visuomenės grupių. 
Socialinėmis inovacijomis bus sprendžiami 
visuomenės uždaviniai, o vartojimo mokslų 
pažangūs modeliai ir metodologijos pateiks 
palyginamuosius duomenis ir padės 
pagrindus atsakymams į Sąjungos politikos 
poreikius.

Vartotojų pageidavimai, stereotipai, 
poreikiai, elgesys, gyvenimo būdas ir 
išsilavinimas bus aptarti, o vartotojų, 
mitybos grandinės mokslinių tyrimų 
bendruomenės ir jos operatorių 
bendravimas bus sustiprintas, kad būtų 
sustiprintas kompetentingas ir apgalvotas
pasirinkimas, tvarus vartojimas ir jų įtaka 
gamybai, įskaitant augimą ir gyvenimo 
kokybę, ypač pažeidžiamų visuomenės 
grupių. Socialinėmis inovacijomis bus 
sprendžiami visuomenės uždaviniai, o 
vartojimo mokslų pažangūs modeliai ir 
metodologijos pateiks palyginamuosius 
duomenis ir padės pagrindus atsakymams į 
Sąjungos politikos poreikius.

Or. en

Pakeitimas 703
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.2 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mitybos poreikiai ir maisto poveikis 
fiziologinėms funkcijoms, fizinės ir 
psichinės savijautos klausimai bus 

Mitybos poreikiai ir maisto poveikis 
fiziologinėms funkcijoms, fizinės ir 
psichinės savijautos klausimai bus 
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sprendžiami, taip pat ryšiai tarp mitybos, 
senėjimo, lėtinių ligų ir sveikatos sutrikimų 
bei mitybos modelių. Bus nustatyti mitybos 
sprendimai ir inovacijos, gerinančios 
sveikatą ir gerovę. Bus įvertinta, stebima, 
valdoma cheminė ir mikrobinė maisto ir 
pašarų tarša ir jos rizika, ir sekama nuo 
maisto ir geriamojo vandens gamybos, 
laikymo, tiekimo grandinių iki apdorojimo, 
pakavimo, platinimo, maitinimo ir 
paruošimo namuose. Dėl maisto saugos 
inovacijų, pagerintų pranešimo apie riziką 
priemonių ir padidintų maisto saugos 
standartų vartotojai Europoje bus labiau 
apsaugoti. Pasauliniu mastu padidinti 
maisto saugos standartai taip pat padės 
stiprinti Europos maisto pramonės 
konkurencingumą.

sprendžiami, taip pat ryšiai tarp mitybos, 
senėjimo, lėtinių ligų ir sveikatos sutrikimų 
bei mitybos modelių. Kokybė ir sveika 
mityba gerinamos atliekant tyrimus ir 
gerinant augalų sveikumą (pvz., antriniai 
metabolitai) ir auginamų augalų 
sveikumą. Bus nustatyti mitybos 
sprendimai ir inovacijos, gerinančios 
sveikatą ir gerovę. Bus įvertinta, stebima, 
valdoma cheminė ir mikrobinė maisto ir 
pašarų tarša ir jos rizika, ir sekama nuo 
maisto ir geriamojo vandens gamybos, 
laikymo, tiekimo grandinių iki apdorojimo, 
pakavimo, platinimo, maitinimo ir 
paruošimo namuose. Dėl maisto saugos 
inovacijų, pagerintų pranešimo apie riziką 
priemonių ir padidintų maisto saugos 
standartų vartotojai Europoje bus labiau 
apsaugoti. Pasauliniu mastu padidinti 
maisto saugos standartai taip pat padės 
stiprinti Europos maisto pramonės 
konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 704
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.3 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su 
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 
visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant maisto kūrimą, apdorojimą, 
pakavimą, gamybos kontrolę, atliekų 
sumažinimą, šalutinių produktų kainų 
nustatymą ir šalutinių gyvūninių produktų 
saugų naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 
pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 

Tik tvarios gamybos sistemos gali būti 
konkurencingos ilguoju laikotarpiu. Tiek 
vietos, tiek pasauliniai maisto ir pašarų 
pramonės poreikiai kovoti su socialiniais, 
aplinkos, klimato ir ekonominiais 
pokyčiais bus sprendžiami visose maisto ir 
pašarų gamybos stadijose, įskaitant maisto 
kūrimą, apdorojimą, pakavimą, gamybos 
kontrolę, atliekų sumažinimą, šalutinių 
produktų kainų nustatymą ir šalutinių 
gyvūninių produktų saugų naudojimą ir 
šalinimą. Bus kuriami pažangūs ir tvarūs 
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aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

išteklius tausojantys procesai ir įvairūs, 
saugūs, sveiki, prieinami, aukštos kokybės 
produktai, turint mintyje, kad 
prieinamumo sąvoka turėtų apimti ir už 
sistemos esančius aspektus, įskaitant 
mokesčių mokėtojų sąnaudas dėl 
visuomenės sveikatos sąnaudų ir 
ekologinių poveikių. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai pašalinimas.

Or. en

Pakeitimas 705
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.2 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mitybos poreikiai ir maisto poveikis 
fiziologinėms funkcijoms, fizinės ir 
psichinės savijautos klausimai bus 
sprendžiami, taip pat ryšiai tarp mitybos, 
senėjimo, lėtinių ligų ir sveikatos sutrikimų 
bei mitybos modelių. Bus nustatyti mitybos 
sprendimai ir inovacijos, gerinančios 
sveikatą ir gerovę. Bus įvertinta, stebima, 
valdoma cheminė ir mikrobinė maisto ir 
pašarų tarša ir jos rizika, ir sekama nuo 
maisto ir geriamojo vandens gamybos, 
laikymo, tiekimo grandinių iki apdorojimo, 
pakavimo, platinimo, maitinimo ir 
paruošimo namuose. Dėl maisto saugos 
inovacijų, pagerintų pranešimo apie riziką

Mitybos poreikiai ir maisto poveikis 
fiziologinėms funkcijoms, fizinės ir 
psichinės savijautos klausimai bus 
sprendžiami, taip pat ryšiai tarp mitybos, 
senėjimo, lėtinių ligų ir sveikatos sutrikimų 
bei mitybos modelių. Kokybė ir sveika 
mityba gerinamos atliekant tyrimus ir 
gerinant augalų sveikumą (pvz., antriniai 
metabolitai) ir auginamų augalų 
sveikumą. Bus nustatyti mitybos 
sprendimai ir inovacijos, gerinančios 
sveikatą ir gerovę. Bus įvertinta, stebima, 
valdoma cheminė ir mikrobinė maisto ir 
pašarų tarša ir jos rizika, ir sekama nuo 
maisto ir geriamojo vandens gamybos, 
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priemonių ir padidintų maisto saugos 
standartų vartotojai Europoje bus labiau 
apsaugoti. Pasauliniu mastu padidinti 
maisto saugos standartai taip pat padės 
stiprinti Europos maisto pramonės 
konkurencingumą.

laikymo, tiekimo grandinių iki apdorojimo, 
pakavimo, platinimo, maitinimo ir 
paruošimo namuose. Dėl maisto saugos 
inovacijų, pagerintų pranešimo apie riziką 
priemonių ir padidintų maisto saugos 
standartų vartotojai Europoje bus labiau 
apsaugoti. Pasauliniu mastu padidinti 
maisto saugos standartai taip pat padės 
stiprinti Europos maisto pramonės 
konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 706
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.3. Tvari ir kompetentinga žemės ūkio ir 
maisto pramonė

2.2.3. Tvari, priimtina ir kompetentinga 
žemės ūkio ir maisto pramonė

Or. en

Pakeitimas 707
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.3 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 
visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant maisto kūrimą, apdorojimą, 
pakavimą, gamybos kontrolę, atliekų 
sumažinimą, šalutinių produktų kainų 
nustatymą ir šalutinių gyvūninių produktų 
saugų naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su 
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 
visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant žemės ūkio produktų auginimą,
maisto kūrimą, apdorojimą, pakavimą, 
gamybos kontrolę, atliekų sumažinimą, 
šalutinių produktų kainų nustatymą ir 
šalutinių gyvūninių produktų saugų 
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pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 
aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 
pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 
aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

Or. en

Pakeitimas 708
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.3 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su 
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 
visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant maisto kūrimą, apdorojimą, 
pakavimą, gamybos kontrolę, atliekų 
sumažinimą, šalutinių produktų kainų 
nustatymą ir šalutinių gyvūninių produktų 
saugų naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 
pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 
aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su 
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 
visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant žemės ūkio produktų auginimą,
maisto kūrimą, apdorojimą, pakavimą, 
gamybos kontrolę, atliekų sumažinimą, 
šalutinių produktų kainų nustatymą ir 
šalutinių gyvūninių produktų saugų 
naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 
pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 
aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
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yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

Or. en

Pakeitimas 709
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.3 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su 
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 
visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant maisto kūrimą, apdorojimą, 
pakavimą, gamybos kontrolę, atliekų 
sumažinimą, šalutinių produktų kainų 
nustatymą ir šalutinių gyvūninių produktų 
saugų naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 
pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 
aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

Tiek vietos, tiek pasauliniai maisto ir 
pašarų pramonės poreikiai kovoti su 
socialiniais, aplinkos, klimato ir 
ekonominiais pokyčiais bus sprendžiami 
visose maisto ir pašarų gamybos stadijose, 
įskaitant žemės ūkio produktų auginimą,
maisto kūrimą, apdorojimą, pakavimą, 
gamybos kontrolę, atliekų sumažinimą, 
šalutinių produktų kainų nustatymą ir 
šalutinių gyvūninių produktų saugų 
naudojimą ir šalinimą. Bus kuriami 
pažangūs ir tvarūs išteklius tausojantys 
procesai ir įvairūs, saugūs, prieinami, 
aukštos kokybės produktai. Tai sustiprins 
Europos mitybos tiekimo grandinės 
inovacijų potencialą, sustiprins 
konkurencingumą, didins ekonomikos 
augimą ir užimtumą, ir leis Europos maisto 
pramonei prisitaikyti prie pokyčių. Kiti 
aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, 
yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
socialiniai, ekonominiai veiksniai, mitybos 
grandinės atsparumas aplinkos ir klimato 
rizikoms, mitybos grandinės veiklos ir 
kintančių mitybos ir gamybos sistemų 
neigiamo poveikio aplinkai apribojimas.

Or. en
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Pakeitimas 710
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.3a. Žemės ūkyje taikoma 
biotechnologija

. Išgauti maisto produktus, turinčius didelę 
pridėtinę vertę, naudojant klasikines ir 
besivystančias biotechnologines 
priemones (funkcinis maistas, našesni 
pasėliai) ir kurti technologijas, kurios 
būtų GMO alternatyva. Biotechnologija, 
taikoma maistui ir žemės ūkiui 
(ekologinė) taip pat labai reikšminga ir 
yra labai svarbaus Sąjungos sektoriaus 
variklis. Augalų biotechnologija, be kita 
ko, naudojama siekiant pagerinti javų 
derlių, padaryti javus atsparius biotiniam 
ir abiotiniam stresui, pagerinti maisto 
organoleptines savybes, sukurti 
sveikesnus maisto produktus.

Or. en

Pakeitimas 711
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.3 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3. Gyvųjų vandenų išteklių potencialo 
atskleidimas

2.3. Žuvininkystės, akvakultūros ir jūrų 
biotechnologijų potencialo atskleidimas

Or. en
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Pakeitimas 712
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.3 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena pagrindinių gyvųjų vandenų išteklių 
savybių yra ta, kad jie atsinaujina, o jų 
tvarus panaudojimas priklauso nuo jų 
nuodugnaus išmanymo ir vandens 
ekosistemų aukštos kokybės ir 
produktyvumo. Bendras tikslas yra tvariai 
išnaudoti gyvųjų vandenų išteklius siekiant
maksimalios socialinės ir ekonominės 
naudos ar pelno iš Europos vandenynų ir 
jūrų. Tai apima poreikį optimizuoti 
žuvininkystės ir akvakultūros tvarų indėlį į 
apsirūpimą maistu pasaulinės ekonomikos 
kontekste ir sumažinti pavojingą Sąjungos 
priklausomybę nuo jūros produktų importo 
(apie 60 % visų Europoje suvartojamų 
jūros produktų importuojama, ir Sąjunga 
yra didžiausias pasaulyje žuvininkystės 
produktų importuotojas), sužadinti jūrų 
biotechnologijas, kad paskatintų jūrų 
pramonės augimą. Laikantis esamos 
politikos gairių, mokslinių tyrimų veikla 
parems ekosistemos metodo taikymą 
gamtinių išteklių valdymui ir panaudojimui 
ir ekologijos susijusiuose sektoriuose 
skatinimui.

Viena pagrindinių gyvųjų vandenų išteklių 
savybių yra ta, kad jie atsinaujina, o jų 
tvarus panaudojimas priklauso nuo jų 
nuodugnaus išmanymo ir vandens 
ekosistemų aukštos kokybės ir ilgalaikio
produktyvumo. Siekiama tvariai naudoti 
gyvuosius vandens išteklius, kad būtų 
patenkinami socialiniai poreikiai ir 
teikiama ekonominė nauda ir (arba)
pelnas naudojantis Europos vandenynų ir 
jūrų teikiamais ištekliais, tuo pat metu 
užtikrinant biologinės įvairovės ir 
ekosistemų funkcijų apsaugą ir išteklių 
bazę. Tai apima poreikį optimizuoti 
žuvininkystės ir akvakultūros tvarų indėlį į 
apsirūpimą maistu pasaulinės ekonomikos 
kontekste ir sumažinti pavojingą Sąjungos 
priklausomybę nuo jūros produktų importo 
(apie 60 % visų Europoje suvartojamų 
jūros produktų importuojama, ir Sąjunga 
yra didžiausias pasaulyje žuvininkystės 
produktų importuotojas). Taip pat tai 
reiškia, kad reikia sustabdyti perteklinę 
žvejybą siekiant atkurti žuvų išteklius 
palaikant jų kiekį virš lygio, kuriam esant 
galima gauti didžiausią tvarų prieaugį.
Laikantis esamos politikos gairių, 
mokslinių tyrimų veikla parems 
ekosistemos metodo taikymą gamtinių 
išteklių valdymui ir panaudojimui ir 
ekologijos susijusiuose sektoriuose 
skatinimui, aktyviai dalyvaujant žvejams, 
mokslininkams, pilietinei visuomenei ir 
kitiems suinteresuotiesiems subjektams.

Or. en
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Pakeitimas 713
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.3 papunkčio 2.3.1 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nauja Bendroji žuvininkystės politika, Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva ir Sąjungos 
bioįvairovės strategija ragina Europos 
žuvininkystės sektorių vykdyti tvarią, 
konkurencingą ir aplinką tausojančią 
veiklą. Perėjimas prie ekosisteminio 
žuvininkystės valdymo metodo pareikalaus 
nuodugnaus jūrų ekosistemų išmanymo. 
Naujos įžvalgos, priemonės ir modeliai bus 
kuriami siekiant geriau suprasti, dėl ko jūrų 
ekosistemos yra sveikos ir produktyvios, 
įvertinti ir sušvelninti žuvininkystės 
poveikį jūrų ekosistemoms (įskaitant 
giliuosius vandenis). Bus kuriamos naujos 
išteklių surinkimo strategijos, kurios 
visuomenei bus naudingos, kol bus 
rūpinamasi sveikomis jūrų ekosistemomis. 
Valdymo pasirinkimo socialinis 
ekonominis poveikis bus vertinamas. 
Poveikis ir prisitaikymas prie aplinkos 
pokyčių, įskaitant klimato kitą, taip pat bus 
tiriamas drauge su naujomis valdymo 
priemonėmis rizikos klausimams ir 
neaiškumams išspręsti. Veiklomis bus
remiami žuvų populiacijų biologijos, 
genetikos ir dinamikos, pagrindinių rūšių 
vaidmens ekosistemose, žuvininkystės 
veiklos ir jos stebėjimo, žuvininkystės 
sektoriaus elgsenos ir prisitaikymo prie 
naujų rinkų, pavyzdžiui, žuvininkystės 
pramonės dalyvavimas sprendimų dėl 
ekologinio ženklinimo priėmime, 
moksliniai tyrimai. Su kitų veiklų 
sektoriais bendro jūrų teritorijos naudojimo 
ir jo socialinio ekonominio poveikio 
klausimai taip pat bus sprendžiami.

Nauja Bendroji žuvininkystės politika, Jūrų 
strategijos pagrindų direktyva ir Sąjungos 
bioįvairovės strategija ragina Europos 
žuvininkystės sektorių vykdyti tvarią, 
konkurencingą ir aplinką tausojančią 
veiklą. Šiandien 80 % žuvų išteklių yra 
pereikvoti arba išsekę. Perėjimas prie 
ekosisteminio žuvininkystės valdymo 
metodo pareikalaus nuodugnaus jūrų 
ekosistemų išmanymo ir atkurti žuvų 
išteklius palaikant jų kiekį virš lygio, 
kuriam esant galima gauti didžiausią 
tvarų prieaugį. Naujos įžvalgos, priemonės 
ir modeliai bus kuriami siekiant geriau 
suprasti, dėl ko jūrų ekosistemos yra 
sveikos ir produktyvios, įvertinti ir 
sušvelninti žuvininkystės poveikį jūrų 
ekosistemoms (įskaitant giliuosius 
vandenis). Bus kuriamos naujos tvarios
išteklių surinkimo strategijos, kurios 
visuomenei bus naudingos, kol bus 
rūpinamasi sveikomis jūrų ekosistemomis. 
Valdymo pasirinkimo socialinis 
ekonominis ir ekologinis poveikis bus 
vertinamas. Poveikis ir prisitaikymas prie 
aplinkos pokyčių, įskaitant klimato kitą, 
taip pat bus tiriamas drauge su naujomis 
valdymo priemonėmis rizikos klausimams 
ir neaiškumams išspręsti. Veiklomis bus 
remiami žuvų populiacijų biologijos, 
genetikos ir dinamikos, pagrindinių rūšių 
vaidmens ekosistemose, žuvininkystės 
veiklos ir jos stebėjimo, žuvininkystės 
sektoriaus elgsenos ir prisitaikymo prie 
naujų rinkų, pavyzdžiui, žuvininkystės 
pramonės dalyvavimas sprendimų dėl 
ekologinio ženklinimo priėmime, 
moksliniai tyrimai. Su kitų veiklų 
sektoriais bendro jūrų teritorijos naudojimo 
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ir jo socialinio ekonominio poveikio 
klausimai taip pat bus sprendžiami.

Or. en

Pakeitimas 714
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.3 papunkčio 2.3.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.2. Konkurencingos Europos 
akvakultūros vystymas

2.3.2. Tvarios ir konkurencingos Europos 
akvakultūros vystymas

Or. en

Pakeitimas 715
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.3 papunkčio 2.3.2 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akvakultūra turi didelį potencialą 
sveikiems, saugiems ir konkurencingiems 
produktams, pritaikytiems pagal vartotojų 
poreikius ir pageidavimus, kurti bei 
aplinkos apsaugos paslaugoms (biologinis 
atsinaujinimas, sausumo ir vandenų 
valdymas ir pan.) teikti ir energijai gaminti, 
tačiau ji turi būti visiškai panaudota 
Europoje. Žinios ir technologijos bus 
stiprinamos visais aspektais nustatytų rūšių 
jaukinimui ir naujų rūšių įvairinimui, 
atsižvelgiant į akvakultūros ir vandens 
ekosistemų sąsajas, klimato kaitos poveikį 
ir kaip sektorius gali prie jų prisitaikyti. 
Inovacijos taip pat bus skatinamos kuriant 
tvarias gamybos sistemas nuo jūrų 

Tvari akvakultūra turi potencialą 
sveikiems, saugiems ir konkurencingiems 
produktams, pritaikytiems pagal vartotojų 
poreikius ir pageidavimus, kurti bei 
aplinkos apsaugos paslaugoms (biologinis
atsinaujinimas, sausumo ir vandenų 
valdymas ir pan.) teikti ir energijai gaminti, 
tačiau ji turi būti visiškai panaudota 
Europoje. Žinios ir technologijos bus 
stiprinamos visais aspektais nustatytų rūšių 
jaukinimui ir naujų rūšių įvairinimui, 
ribojant poveikį aplinkai dėl akvakultūros 
ir vandens ekosistemų sąsajų, klimato 
kaitos poveikį ir kaip sektorius gali prie jų 
prisitaikyti. Inovacijos taip pat bus 
skatinamos kuriant tvarias gamybos 
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nutolusiose teritorijose, pakrantės zonoje ir 
atviroje jūroje. Dėmesys bus atkreiptas ir į 
sektoriaus socialinių bei ekonominių 
aspektų suvokimą siekiant paremti 
sąnaudas ir energiją tausojančią gamybą, 
atitinkančią rinkos ir vartotojų poreikius, 
tuo pačiu užtikrinant konkurencingumą ir 
investuotojams bei gamintojams 
patrauklias perspektyvas.

sistemas nuo jūrų nutolusiose teritorijose, 
pakrantės zonoje ir atviroje jūroje. 
Dėmesys bus atkreiptas ir į sektoriaus, 
ekologinių, socialinių bei ekonominių 
aspektų suvokimą siekiant paremti mažą 
poveikį aplinkai, sąnaudas ir energiją 
tausojančią gamybą, atitinkančią rinkos ir 
vartotojų poreikius, tuo pačiu užtikrinant 
ilgalaikį konkurencingumą ir 
investuotojams bei gamintojams 
patrauklias perspektyvas.

Or. en

Pakeitimas 716
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.3 papunkčio 2.3.3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3.3. Jūrų inovacijų per biotechnologijas 
skatinimas

2.3.3. Jūrų inovacijų per biotechnologijas 
ir biologinės įvairovės apsaugą skatinimas

Or. pt

Pagrindimas

Biologinė įvairovė kartu su minėtu prioritetu yra labai svarbus prioritetas.

Pakeitimas 717
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.3 papunkčio 2.3.3 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dar neištirta yra daugiau kaip 90 % 
jūrų bioįvairovės, kur yra nemažos 
galimybės atrasti naujų rūšių ir pritaikyti 
jūrų biotechnologijas, taip prognozuojama 

Vis dar neištirta yra daugiau kaip 90 % 
jūrų bioįvairovės, kur yra nemažos 
galimybės atrasti naujų rūšių ir pritaikyti 
jūrų biotechnologijas, taip prognozuojama 
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padidinti šio sektoriaus augimą 10 %. 
Parama bus teikiama tolesniems tyrimams 
ir jūrų bioįvairovės ir vandens biomasės 
siūlomo didelio potencialo išnaudojimui 
siekiant į rinkas atvesti naujus pažangius 
procesus, produktus, paslaugas ir pritaikyti 
tokiuose sektoriuose kaip chemijos ir 
medžiagų pramonė, farmacija, 
žuvininkystė ir akvakultūra, energijos 
tiekimas ir kosmetika.

padidinti šio sektoriaus augimą 10 %. 
Parama bus teikiama tolesniems jūrų 
bioįvairovės ir vandens biomasės siūlomo 
didelio potencialo tyrimams siekiant į 
rinkas atvesti pažangius ir tvarius
procesus, produktus, paslaugas ir pritaikyti 
tokiuose sektoriuose kaip chemijos ir 
medžiagų pramonė, farmacija, 
žuvininkystė ir akvakultūra, energijos 
tiekimas ir kosmetika. Reikia deramai 
atsižvelgti į aplinkosauginius klausimus, 
susijusius su biotechnologijų naudojimu 
atviros jūros ekosistemose.

Or. en

Pakeitimas 718
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.4 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras tikslas yra pagreitinti Europos 
pramonės šakų perėjimą nuo iškastinės prie 
mažai anglies dioksido išskiriančios, 
išteklius tausojančius ir tvarios energijos. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
priemones Sąjungos priklausomybei nuo 
iškastinio kuro sumažinti ir iki 2020 m. 
energetikos ir klimato kaitos politikos 
tikslams pasiekti (10 % transporto kuro iš 
atsinaujinančių šaltinių ir 20 % šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo 
sumažėjimas). Skaičiavimai rodo, kad 
perėjimas prie biologinių žaliavų ir 
biologinių apdorojimo metodų galėtų 
sutaupyti iki 2,5 milijardo tonų CO2 
ekvivalento per metus iki 2030 m., taip 
keletą kartų padidinant rinkas biologinėms 
žaliavoms ir naujiems vartotojų 
produktams. Norint išnaudoti šias 
galimybes, reikia kurti išsamią žinių bazę ir 
(bio)technologijas, daugiausia 

Bendras tikslas yra pagreitinti Europos 
pramonės šakų perėjimą nuo iškastinės prie 
mažai anglies dioksido išskiriančios, 
išteklius tausojančius ir tvarios energijos. 
Moksliniai tyrimai ir inovacijos suteiks 
priemones Sąjungos priklausomybei nuo 
iškastinio kuro sumažinti ir iki 2020 m. 
energetikos ir klimato kaitos politikos 
tikslams pasiekti (10 % transporto kuro iš 
atsinaujinančių šaltinių ir 20 % šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo 
sumažėjimas). Skaičiavimai rodo, kad 
perėjimas prie biologinių žaliavų ir 
biologinių apdorojimo metodų galėtų 
sutaupyti iki 2,5 milijardo tonų CO2 
ekvivalento per metus iki 2030 m., taip 
keletą kartų padidinant rinkas biologinėms 
žaliavoms ir naujiems vartotojų 
produktams. Norint išnaudoti šias 
galimybes, reikia kurti išsamią žinių bazę ir 
(bio)technologijas, daugiausia 
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orientuojantis į tris esminius elementus: a)
dabartinės iškastinės energijos procesų 
keitimą išteklius ir energiją tausojančiomis 
biotechnologijomis pagrįstais procesais; b)
patikimų ir tinkamų biomasės ir atliekų 
srautų tiekimo grandinių ir plataus 
biologinio perdirbimo tinklo visoje 
Europoje sukūrimą; ir c) biologinių 
produktų ir procesų palaikymo rinkos 
kūrimą. Sinergijos bus siekiama, taikant 
konkretų praktinio seminaro 
„Vadovavimas pritaikymui ir pramonės 
technologijos“ tikslą.

orientuojantis į tris esminius elementus: a)
dabartinės iškastinės energijos procesų 
keitimą išteklius ir energiją tausojančiomis 
biotechnologijomis pagrįstais procesais; b)
patikimų, tvarių ir trumpesnių biomasės ir 
atliekų srautų tiekimo grandinių ir plataus 
biologinio perdirbimo tinklo visoje 
Europoje sukūrimą; ir c) biologinių 
produktų ir procesų palaikymo rinkos 
kūrimą. Sinergijos bus siekiama, taikant 
konkretų praktinio seminaro 
„Vadovavimas pritaikymui ir pramonės 
technologijos“ tikslą.

Or. en

Pakeitimas 719
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.4 papunkčio 2.4.1 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausia pažanga, pereinant prie mažai 
anglies dioksido išskiriančių, išteklius 
tausojančių ir tvarių technologijų 
pramonės, bus remiama atrandant ir 
panaudojant žemės ir vandens biologinius 
išteklius, bei sumažinant nepalankų 
poveikį aplinkai. Turėtų būti nagrinėjami
įvairių biomasės panaudojimo būdų galimi 
kompromisai. Bus siekiama vystyti naujos 
kokybės, funkcionalumo ir pagerinto 
tvarumo biologinius produktus ir 
biologiškai aktyvius junginius pramonės 
šakoms ir vartotojams. Atsinaujinančių 
šaltinių, biologinių atliekų ir šalutinių 
produktų ekonominė vertė bus maksimaliai 
padidinta taikant naujus, išteklius 
tausojančius procesus.

Svarbiausia pažanga, pereinant prie mažai 
anglies dioksido išskiriančių, išteklius 
tausojančių ir tvarių technologijų 
pramonės, bus remiama atrandant ir 
panaudojant žemės ir vandens biologinius 
išteklius, bei pašalinant nepalankų poveikį 
aplinkai. Turėtų būti kruopščiai įvertinti, 
ypač užtikrinant, kad nauji biomasės 
naudojimo būdai nepakenktų maisto 
gamybai ir saugai ne tik Sąjungoje, bet ir 
besivystančiose šalyse, neveda prie 
netvaraus žemės paskirties keitimo ar 
žemės grobimo praktikos, įvairių biomasės 
panaudojimo būdus. Bus siekiama vystyti 
naujos kokybės, funkcionalumo ir 
pagerinto tvarumo biologinius produktus ir 
biologiškai aktyvius junginius pramonės 
šakoms ir vartotojams. Atsinaujinančių 
šaltinių, biologinių atliekų ir šalutinių 
produktų ekonominė vertė bus maksimaliai 
padidinta taikant naujus, išteklius 
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tausojančius procesus.

Or. en

Pakeitimas 720
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.4 papunkčio 2.4.2 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veikla bus remiama, siekiant skatinti 
naudoti tvarius biologinius produktus, 
tarpinius junginius ir bioenergiją ar 
biokurą, daugiausiai dėmesio kreipiant į 
perėjimo palaipsniui metodą, prioritetą 
teikiant aukštos pridėtinės vertės 
produktams. Bus kuriamos technologijos ir 
strategijos žaliavų tiekimui užtikrinti. 
Biomasės rūšių, skirtų naudoti biokuro 
gamybos įmonėse, įskaitant miškininkystės 
produktus, biologines atliekas ir pramonės 
šalutinius produktus, asortimento plėtimas 
padės išvengti konfliktų dėl maisto ir 
(arba) kuro ir remti Sąjungos kaimo ir 
pakrančių teritorijų ekonominę plėtrą.

Veikla bus remiama, siekiant skatinti 
naudoti tvarius biologinius produktus, 
tarpinius junginius ir bioenergiją ar 
biokurą, daugiausiai dėmesio kreipiant į 
perėjimo palaipsniui metodą, prioritetą 
teikiant aukštos pridėtinės vertės 
produktams. Bus kuriamos technologijos ir 
strategijos žaliavų tiekimui užtikrinti. 
Biomasės, skirtos naudoti antrosios ir 
trečiosios kartos biokuro gamybos 
įmonėse, įskaitant žemės ūkio, 
sodininkystės, miškininkystės produktus, 
biologines atliekas ir pramonės šalutinius 
produktus, prieinamumo, asortimento ir 
ypatybių plėtimas padės išvengti konfliktų 
dėl maisto ir (arba) kuro ir remti Sąjungos 
kaimo ir pakrančių teritorijų ekonominę 
plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 721
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.4 papunkčio 2.4.2 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veikla bus remiama, siekiant skatinti 
naudoti tvarius biologinius produktus, 
tarpinius junginius ir bioenergiją ar 

Veikla bus remiama, siekiant skatinti 
naudoti tvarius biologinius produktus, 
tarpinius junginius ir bioenergiją ar 
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biokurą, daugiausiai dėmesio kreipiant į 
perėjimo palaipsniui metodą, prioritetą 
teikiant aukštos pridėtinės vertės 
produktams. Bus kuriamos technologijos ir 
strategijos žaliavų tiekimui užtikrinti. 
Biomasės rūšių, skirtų naudoti biokuro 
gamybos įmonėse, įskaitant miškininkystės 
produktus, biologines atliekas ir pramonės 
šalutinius produktus, asortimento plėtimas 
padės išvengti konfliktų dėl maisto ir 
(arba) kuro ir remti Sąjungos kaimo ir 
pakrančių teritorijų ekonominę plėtrą.

biokurą, daugiausiai dėmesio kreipiant į 
perėjimo palaipsniui metodą, prioritetą 
teikiant aukštos pridėtinės vertės 
produktams. Bus kuriamos technologijos ir 
strategijos žaliavų tiekimui užtikrinti. 
Biomasės, skirtos naudoti antrosios ir 
trečiosios kartos biokuro gamybos 
įmonėse, įskaitant žemės ūkio, 
sodininkystės, miškininkystės produktus, 
biologines atliekas ir pramonės šalutinius 
produktus, prieinamumo, asortimento ir 
ypatybių plėtimas padės išvengti konfliktų 
dėl maisto ir (arba) kuro ir remti Sąjungos 
kaimo ir pakrančių teritorijų ekonominę 
plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 722
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.4 papunkčio 2.4.3 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paklausos priemonės atvers naujas rinkas 
biotechnologijų inovacijoms. 
Standartizacija Sąjungos ir tarptautiniais 
lygmenimis be kita ko yra reikalinga 
biologiniam turiniui, produkto funkcijos ir 
biologiniams skilimui nustatyti. Reikia 
toliau vystyti gyvavimo ciklo analizės 
metodologijas ir būdus ir nuolatos 
pritaikyti prie mokslo ir pramonės 
pažangos. Moksliniai tyrimai, remiantys 
produktų ir procesų standartizaciją ir 
priežiūros veiklą biotechnologijų srityje, 
yra laikoma esmine naujų rinkų kūrimui 
remti ir prekybos galimybėms realizuoti.

Paklausos priemonės atvers naujas rinkas 
biotechnologijų inovacijoms. 
Standartizacija Sąjungos ir tarptautiniais 
lygmenimis be kita ko yra reikalinga 
biologiniam turiniui, išteklių (žemės, 
vandens, maistingųjų medžiagų) 
naudojimo efektyvumui, produkto 
funkcijos ir biologiniams skilimui 
nustatyti. Reikia toliau vystyti gyvavimo 
ciklo analizės metodologijas ir būdus ir 
nuolatos pritaikyti prie mokslo ir pramonės 
pažangos. Moksliniai tyrimai, remiantys 
produktų ir procesų standartizaciją,
viešuosius pirkimus ir priežiūros veiklą 
biotechnologijų srityje, yra laikoma esmine
naujų rinkų kūrimui remti ir prekybos 
galimybėms realizuoti, kai produktai 
pagaminti tvaresniu būdu.

Or. en
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Pakeitimas 723
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.4 papunkčio 2.4.3 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paklausos priemonės atvers naujas rinkas 
biotechnologijų inovacijoms. 
Standartizacija Sąjungos ir tarptautiniais 
lygmenimis be kita ko yra reikalinga 
biologiniam turiniui, produkto funkcijos ir 
biologiniams skilimui nustatyti. Reikia 
toliau vystyti gyvavimo ciklo analizės 
metodologijas ir būdus ir nuolatos 
pritaikyti prie mokslo ir pramonės 
pažangos. Moksliniai tyrimai, remiantys 
produktų ir procesų standartizaciją ir 
priežiūros veiklą biotechnologijų srityje, 
yra laikoma esmine naujų rinkų kūrimui 
remti ir prekybos galimybėms realizuoti.

Paklausos priemonės atvers naujas rinkas 
biotechnologijų inovacijoms. 
Standartizacija Sąjungos ir tarptautiniais 
lygmenimis be kita ko yra reikalinga 
biologiniam turiniui, išteklių (žemės, 
vandens, maistingųjų medžiagų) 
naudojimo efektyvumui, produkto 
funkcijos ir biologiniams skilimui 
nustatyti. Reikia toliau vystyti gyvavimo 
ciklo analizės metodologijas ir būdus ir 
nuolatos pritaikyti prie mokslo ir pramonės 
pažangos. Moksliniai tyrimai, remiantys 
produktų ir procesų standartizaciją,
viešuosius pirkimus ir priežiūros veiklą 
biotechnologijų srityje, yra laikoma esmine 
naujų rinkų kūrimui remti ir prekybos 
galimybėms realizuoti.

Or. en

Pakeitimas 724
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4a. Kompleksiniai jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai
2.4a.1. Klimato kaitos poveikis jūrų 
ekosistemoms ir jūrų ekonomikai
Veikla bus remiama siekiant didinti 
dabartinį sąmoningumą jūrų ekosistemų 
veikimo, okeanų ir atmosferos sąveikos 
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klausimais. Dėl to padidės gebėjimas 
įvertinti vandenynų poveikį klimatui ir 
klimato kaitos bei okeanų rūgštėjimo 
poveikį jūrų ekosistemoms ir pakrančių 
zonoms.
2.4a.2. Taikant integruotą požiūrį plėtoti 
jūrų išteklių potencialą 
Siekiant skatinti ilgalaikį, tvarų 
jūrininkystės augimą ir kurti sąveikas 
visuose jūrininkystės sektoriuose, reikia 
integruoto požiūrio. Mokslinių tyrimų 
veikla daugiausia dėmesio skirs jūrų 
aplinkos išsaugojimui ir jūrininkystės 
veiklos ir produktų poveikis ne jūrų 
sektoriams.
Tai leis daryti pažangą ekoinovacijų 
srityje, pavyzdžiui, nauji produktai, 
procesai ir valdymo koncepcijų, įrankių ir 
priemonių taikymas siekiant įvertinti 
žmonių veiklos poveikį jūrų aplinkai, kad 
galima būtų toliau siekti tvaraus 
jūrininkystės veiklos valdymo.
2.4a.3. Kompleksinės koncepcijos ir 
technologijos, sudarančios sąlygas 
jūrininkystei augti
Pažanga kompleksinių suteikiančių 
galimybes technologijų (pvz., IRT, 
elektronika, nanomedžiagos, lydiniai, 
biotechnologijos ir kt.) srityje ir nauji 
įvykiai ir sampratos inžinerijoje ir toliau 
sudarys sąlygas augti. Veikla leis labai 
išsiveržti į priekį jūrų ir jūrininkystės, 
jūrų mokslinių tyrimų ir vandenynų 
stebėjimo (pvz., tyrimai jūros 
giluminiuose vandenyse, stebios sistemos, 
jutikliai, automatizuotos veiklos 
stebėsenos ir priežiūros sistemos, jūriniai 
geopavojai, nuotolinio valdymo transporto 
priemonės ir kt.). Siekiama sumažinti 
poveikį jūrų aplinkai (pvz., povandeninis 
triukšmas, invazinių rūšių įveisimas ir 
jūros ir sausumos taršalai ir kt.) ir 
sumažinti žmogaus veiklos anglies 
pėdsaką. Kompleksinės galimybių 
suteikiančios technologijos padės 
įgyvendinti Sąjungos jūrų ir jūrininkystės 
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politiką.

Or. en

Pakeitimas 725
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.5 papunkčio -1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 726
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.5 papunkčio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be bendro pobūdžio išorinių konsultacijų 
bus siekiama gauti konkrečių Nuolatinio 

Be bendro pobūdžio išorinių konsultacijų 
bus siekiama gauti konkrečių Nuolatinio 
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žemės ūkio mokslinių tyrimų komiteto 
konsultacijų įvairiais klausimais, įskaitant 
apie strateginius aspektus iš jo 
prognostinės veiklos ir apie žemės ūkio 
mokslinių tyrimų koordinavimą 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu. Turėtų 
būti sukurtos atitinkamos sąsajos su 
Europos inovacijų partneryste „Žemės ūkio 
našumas ir tvarumas“.

žemės ūkio mokslinių tyrimų komiteto 
konsultacijų įvairiais klausimais, įskaitant 
apie strateginius aspektus iš jo 
prognostinės veiklos ir apie žemės ūkio 
mokslinių tyrimų koordinavimą 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmeniu. Turėtų 
būti sukurtos atitinkamos sąsajos su 
Europos inovacijų partneryste „Žemės 
ūkio našumas ir tvarumas“, kurios 
svarbiausi tikslai turėtų būti ekosisteminis 
požiūris, ypač agroekologija, ir jos 
valdysena turėtų užtikrinti platų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 727
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.5 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Yra daug pripažintų moksliškai pagrįstų 
įrodymų, kad egzistuoja ryšys tarp 
gamtinių išteklių bazės, įskaitant 
biologinę įvairovę, blogėjimo ir natūralių 
ir pusiau natūralių ekosistemų, teikiančių 
būtiniausias paslaugas visuomenei, 
veikimo;. todėl laikas veikti dėl 
sprendimų, kurie pasiūlyti kaip mokslo 
rezultatas.

Or. en

Pakeitimas 728
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2,5 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų rezultatų poveikis ir 
sklaida bus palaikomi specialiais 
komunikacijos veiksmais, žinių mainais ir 
įvairių suinteresuotųjų šalių dalyvavimu 
per visą projektų trukmę. Įgyvendinimą 
sudarys įvairi veikla, įskaitant reikšmingas 
demonstravimo ir bandomąsias veiklas. 
Bus palaikomas lengva ir atvira prieiga 
prie mokslinių tyrimų rezultatų, kai reikia, 
per duomenų bazes.

Mokslinių tyrimų rezultatų poveikis ir 
sklaida bus palaikomi specialiais 
komunikacijos veiksmais, žinių mainais ir 
įvairių suinteresuotųjų šalių dalyvavimu 
per visą projektų trukmę. Įgyvendinimą 
sudarys įvairi veikla, įskaitant reikšmingas 
demonstravimo ir bandomąsias veiklas. 
Bus palaikomas lengva, tvari ir atvira 
prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų, kai 
reikia, per duomenų bazes.

Or. en

Pakeitimas 729
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.5 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų rezultatų poveikis ir 
sklaida bus palaikomi specialiais 
komunikacijos veiksmais, žinių mainais ir 
įvairių suinteresuotųjų šalių dalyvavimu 
per visą projektų trukmę. Įgyvendinimą 
sudarys įvairi veikla, įskaitant reikšmingas 
demonstravimo ir bandomąsias veiklas. 
Bus palaikomas lengva ir atvira prieiga 
prie mokslinių tyrimų rezultatų, kai reikia, 
per duomenų bazes.

Mokslinių tyrimų rezultatų poveikis ir 
sklaida bus palaikomi specialiais 
komunikacijos veiksmais, žinių ir 
technologijos mainais ir įvairių 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimu per visą 
projektų trukmę. Įgyvendinimą sudarys 
įvairi veikla, įskaitant reikšmingas 
demonstravimo ir bandomąsias veiklas. 
Bus palaikomas lengva ir atvira prieiga 
prie mokslinių tyrimų rezultatų, kai reikia, 
per duomenų bazes.

Or. en

Pakeitimas 730
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.5 papunkčio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti parama mažoms ir vidutinėms 
įmonėms leis mokslinių tyrimų ir 
pristatymo veikloje dalyvauti daugiau ūkių, 
žvejų ir kitų rūšių mikroįmonių. Bus 
atsižvelgiama į konkrečius pirminės 
gamybos sektorių poreikius gauti 
remiamųjų novatoriškų paslaugų ir 
pasinaudoti tarpininkaujančiomis 
struktūromis. Įgyvendinimas apims įvairias 
veiklas, įskaitant keitimosi patirtimi 
veiksmus, aktyviai įtraukiant ūkininkus ir 
tarpininkus apibendrinant galutinių 
vartotojų poreikių mokslinius tyrimus. Bus 
palaikomas lengva ir atvira prieiga prie 
mokslinių tyrimų rezultatų.

Konkreti parama mažoms ir vidutinėms 
įmonėms leis mokslinių tyrimų ir 
pristatymo veikloje dalyvauti daugiau ūkių, 
žvejų ir kitų rūšių mikroįmonių. Bus 
atsižvelgiama į konkrečius pirminės 
gamybos sektorių poreikius gauti 
remiamųjų novatoriškų paslaugų ir 
pasinaudoti tarpininkaujančiomis 
struktūromis. Įgyvendinimas apims įvairias 
veiklas, įskaitant keitimosi patirtimi 
veiksmus, aktyviai įtraukiant ūkininkus ir 
tarpininkus apibendrinant galutinių 
vartotojų poreikių mokslinius tyrimus. Bus 
palaikomas lengva, tvari ir atvira prieiga 
prie mokslinių tyrimų rezultatų.

Or. en

Pakeitimas 731
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.5 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartų nustatymas bus remiamas, 
siekiant pagreitinti naujų biologinių prekių 
ir paslaugų rinkos pasiskirstymą.

Standartų nustatymas bus remiamas, 
siekiant pagreitinti naujų biologinių prekių 
ir paslaugų rinkos pasiskirstymą nuo 
sausumos ir vandens aplinkos produktų 
gamybos sistemų iki galutinių vartotojų.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodyta, kad standartai bus nustatomi visoje vertės grandinėje nuo pirminės 
gamybos (sausumos ar vandens aplinkoje) iki galutinių vartotojų. Tai – vienintelis būdas 
užtikrinti, kad bendrus tikslinius rodiklius atitiktų visa vertės grandinė.
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Pakeitimas 732
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.5 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartų nustatymas bus remiamas, 
siekiant pagreitinti naujų biologinių 
prekių ir paslaugų rinkos pasiskirstymą.

Standartų nustatymas bus remiamas 
tinkamai.

Or. en

Pakeitimas 733
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.5 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangios veiklos bus imtasi visuose 
bioekonomikos sektoriuose, įskaitant 
duomenų bazių, rodiklių ir modelių, 
atitinkančių pasaulio, Europos, 
nacionalines ir regionines dimensijas, 
vystymą. Turi būti sukurta Europos 
bioekonomikos stebėjimo sistema Sąjungos 
ir pasaulio moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms stebėti ir žymėti, 
pagrindiniams veiklos rodikliams kurti bei 
inovacijų politikai bioekonomikoje stebėti.

Pažangios veiklos bus imtasi visuose 
bioekonomikos sektoriuose, įskaitant 
duomenų bazių, rodiklių ir modelių, 
atitinkančių pasaulio, Europos, 
nacionalines ir regionines dimensijas, 
vystymą. Turi būti sukurta visus 
suinteresuotuosius mokslo, pramonės ir 
pilietinės visuomenės subjektus suburianti
Europos bioekonomikos stebėjimo sistema 
Sąjungos ir pasaulio moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms stebėti ir žymėti, 
pagrindiniams veiklos rodikliams kurti bei 
inovacijų politikai bioekonomikoje stebėti.

Or. en

Pakeitimas 734
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3 punkto antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama 
energija

3. Energijos vartojimo efektyvumas,
saugi, švari ir efektyviai naudojama 
energija;

Or. ro

Pakeitimas 735
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Energijos vartojimo ir anglies pėdsako 
mažinimas per sumanų ir tvarų naudojimą

3.1. Energijos naudojimo efektyvumo 
didinimas ir energijos vartojimo ir anglies 
pėdsako mažinimas per sumanų ir tvarų 
naudojimą

Or. ro

Pakeitimas 736
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. Energijos vartojimo ir anglies pėdsako 
mažinimas per sumanų ir tvarų naudojimą

3.1. Energijos vartojimo ir anglies pėdsako 
mažinimas per sumanų ir tvarų energijos 
gaminimą ir naudojimą

Or. en

Pakeitimas 737
Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik
neišmetama anglies dvideginio, labai 
efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą.

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik 
neišmetama anglies dvideginio, labai 
efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą. „Horizontas 2020“ 
galėtų remti Sąjungos tikslą siekti 
mažesnio nei 20 % rodiklio labiau 
skatindama energijos iš atsinaujinančių 
šaltinių plėtrą ir diegimą bei inovacijas 
energijos naudojimo efektyvumo srityje.

Or. en

Pakeitimas 738
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik 

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Naujų ir esamų pastatų, dėl kurių 
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neišmetama anglies dvideginio, labai 
efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą.

beveik neišmetama anglies dvideginio, 
energijos iš atsinaujinančių šaltinių 
technologijos, labai efektyvių pramonės 
šakų vystymas ir masinis įmonių, atskirų 
asmenų, bendruomenių ir miestų perėjimas 
prie efektyvios energijos būdų pareikalaus 
ne tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį ir, kartu su energija iš 
atsinaujinančių šaltinių, taip 
dekarbonizuoti energetikos sektorių,
sustiprinant energijos tiekimo saugumą, 
mažinant poveikį aplinkai ir klimatui ir 
skatinant konkurencingumą. Todėl su 
energijos gamyba iš iškastinio kuro susiję 
moksliniai tyrimai ir plėtra negali būti 
finansuojami pagal šį visuomenės 
uždavinį.

Or. en

Pagrindimas

Energija iš atsinaujinančių šaltinių ir energijos naudojimo efektyvumas bei infrastruktūra 
nurodyti EB Energetikos veiksmų plane 2050 m. kaip pasirinkimas, dėl kurio nebus 
apgailestaujama, Energijos naudojimo efektyvumas ir technologijos moksliniai tyrimai ir 
veikla paskatinti siekiant įgyvendinti šiuos tikslus ir išlaikyti Europos pirmavimą šioje srityje. 
Todėl riboto viešojo finansavimo laikotarpiu kiekvienas euras iš programos „Horizontas 
2020“ biudžeto, išleistas iškastinio kuro technologijai, turėtų būti laikomas žala tinklams, 
kurie nustatyti pagal saugios, švarios ir efektyvios energetikos programą.

Pakeitimas 739
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažnai neefektyvūs ir 
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daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik 
neišmetama anglies dvideginio, labai 
efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą.

dažniausiai nėra tvarūs ir daro didelį 
poveikį aplinkai ir klimato kaitai. Naujų ir 
esamų pastatų, dėl kurių beveik 
neišmetama anglies dvideginio, labai 
efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas ir taupymas suteiks 
ekonomiškai naudingiausią būdą mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
Europos konkurencingumą ir pirmavimą
pasaulyje. Todėl su iškastinio kuro 
technologijomis susiję moksliniai tyrimai 
ir plėtra negali būti finansuojami pagal šį 
visuomenės uždavinį.

Or. en

Pakeitimas 740
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik 
neišmetama anglies dvideginio, labai 
efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 

Europos pramonės šakų, transporto 
(įskaitant jūrų transportą), pastatų, miestų 
energijos šaltiniai ir jų vartojimo įpročiai 
dažniausiai nėra tvarūs ir daro didelį 
poveikį aplinkai ir klimato kaitai. Pastatų ir 
laivų, dėl kurių beveik neišmetama anglies 
dvideginio, labai efektyvių pramonės šakų 
vystymas ir masinis įmonių, atskirų 
asmenų, bendruomenių ir miestų perėjimas 
prie efektyvios energijos būdų pareikalaus 
ne tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 



PE492.814v01-00 112/122 AM\907980LT.doc

LT

paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą.

paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 741
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik 
neišmetama anglies dvideginio, labai 
efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą.

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik 
neišmetama anglies dvideginio, energijos 
iš atsinaujinančių šaltinių technologijų,
labai efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą ir Sąjungos pirmavimą 
šioje srityje.

Or. en
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Pakeitimas 742
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik 
neišmetama anglies dvideginio, labai 
efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą.

Europos pramonės šakų, transporto, 
pastatų, miestų energijos šaltiniai ir jų 
vartojimo įpročiai dažniausiai nėra tvarūs ir 
daro didelį poveikį aplinkai ir klimato 
kaitai. Pastatų, dėl kurių beveik 
nenaudojama energijos, labai efektyvių 
pramonės šakų vystymas ir masinis 
įmonių, atskirų asmenų, bendruomenių ir 
miestų perėjimas prie efektyvios energijos 
būdų pareikalaus ne tik technologinės 
pažangos, bet ir netechnologinių 
sprendimų, pavyzdžiui, naujų 
konsultavimo, finansavimo ir paklausos 
valdymo paslaugų. Tokiu būdu energijos 
efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 743
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2050 m. į aplinką išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų būti 
sumažintas 80–95 proc. Pagal visus 
Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. 
numatytus scenarijus šio amžiaus viduryje 
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atsinaujinančių išteklių energijos 
technologijos sudarys didžiausią visų 
energijos tiekimo technologijų dalį ir
energijos vartojimo efektyvumui teks 
pagrindinis vaidmuo įgyvendinant šiuos 
tikslus. Todėl reikėtų 85 proc. šiam 
uždaviniui įvykdyti numatytų lėšų skirti 
atsinaujinančios energijos ir galutinės 
energijos vartojimo efektyvumo 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms.

Or. en

Pakeitimas 744
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo III dalies 3.1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.1. Energijos vartojimo sumažinimas ir 
energetinių atliekų pašalinimas, teikiant 
visuomenei ir ūkiui reikalingas paslaugas, 
reikalauja ne tik, kad į masinę rinką 
patektų daugiau efektyvių, konkurencingos 
kainos, aplinką tausojančių ir pažangesnių 
produktų ir paslaugų, bet ir kad 
komponentai ir prietaisai būtų integruojami 
tokiu būdu, kad jie darniai sąveikautų 
optimizuodami bendrą pastatų, paslaugų ir 
pramonės energijos panaudojimą.

3.1.1. Energijos vartojimo efektyvumo 
pagerinimas ir energetinių atliekų 
pašalinimas, teikiant visuomenei ir ūkiui 
reikalingas paslaugas, reikalauja ne tik, kad 
į masinę rinką patektų daugiau efektyvių, 
konkurencingos kainos, aplinką 
tausojančių ir pažangesnių produktų ir 
paslaugų, bet ir kad komponentai ir 
prietaisai būtų integruojami tokiu būdu, 
kad jie darniai sąveikautų optimizuodami 
bendrą pastatų, paslaugų ir pramonės 
energijos panaudojimą.

Or. it

Pakeitimas 745
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.1 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti visišką pritaikymą ir 
visišką naudingumą vartotojams (įskaitant 
jų galimybę stebėti jų vartojimą), šių 
technologijų ir paslaugų energijos 
veiksmingumas turi būti pritaikytas jų 
taikymo aplinkai ir optimizuotas. Tam 
reikia, ne tik tirti, vystyti ir bandyti 
informacijos ir ryšių technologijas (IRT) 
bei stebėti ir valdyti metodikas, bet ir 
plačiai pristatyti projektus ir ikikomercinio 
diegimo veiksmus, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas ir keičiamumas. Tokiais 
projektais turėtų būti siekiama vystyti 
bendras procedūras energijos suvartojimo 
dujų išmetimo duomenims rinkti, lyginti ir 
analizuoti, siekiant padidinti energijos 
suvartojimo ir poveikio aplinkai 
išmatuojamumą, skaidrumą, socialinį 
priimtinumą, planavimą ir stebėjimą.

Siekiant užtikrinti visišką pritaikymą ir 
visišką naudingumą vartotojams (įskaitant 
jų galimybę stebėti jų vartojimą), šių 
technologijų ir paslaugų energijos 
veiksmingumas turi būti pritaikytas jų 
taikymo aplinkai ir optimizuotas. Tam 
reikia, ne tik tirti, vystyti ir bandyti 
informacijos ir ryšių technologijas (IRT) 
bei stebėti ir valdyti metodikas, bet ir 
plačiai pristatyti projektus ir ikikomercinio 
diegimo veiksmus, kad būtų užtikrintas 
suderinamumas ir keičiamumas. Tokiais 
projektais turėtų būti siekiama vystyti 
bendras procedūras energijos suvartojimo 
dujų išmetimo duomenims rinkti, lyginti ir 
analizuoti, siekiant padidinti energijos 
suvartojimo ir poveikio aplinkai 
išmatuojamumą, skaidrumą, tikslumą,
socialinį priimtinumą, planavimą ir 
stebėjimą.

Or. en

Pakeitimas 746
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti visišką pritaikymą ir 
visišką naudingumą vartotojams (įskaitant 
jų galimybę stebėti jų vartojimą), šių 
technologijų ir paslaugų energijos 
veiksmingumas turi būti pritaikytas jų 
taikymo aplinkai ir optimizuotas. Tam 
reikia, ne tik tirti, vystyti ir bandyti 
informacijos ir ryšių technologijas (IRT) 
bei stebėti ir valdyti metodikas, bet ir 
plačiai pristatyti projektus ir ikikomercinio 
diegimo veiksmus, kad būtų užtikrintas 

Siekiant užtikrinti visišką pritaikymą ir 
visišką naudingumą vartotojams (įskaitant 
jų galimybę stebėti jų vartojimą), šių 
technologijų ir paslaugų energijos 
veiksmingumas turi būti padidintas,
pritaikytas jų taikymo aplinkai ir 
optimizuotas. Tam reikia, ne tik tirti, 
vystyti ir bandyti informacijos ir ryšių 
technologijas (IRT) bei stebėti ir valdyti 
metodikas, bet ir plačiai pristatyti projektus 
ir ikikomercinio diegimo veiksmus, kad 
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suderinamumas ir keičiamumas. Tokiais 
projektais turėtų būti siekiama vystyti 
bendras procedūras energijos suvartojimo 
dujų išmetimo duomenims rinkti, lyginti ir 
analizuoti, siekiant padidinti energijos 
suvartojimo ir poveikio aplinkai 
išmatuojamumą, skaidrumą, socialinį 
priimtinumą, planavimą ir stebėjimą.

būtų užtikrintas suderinamumas ir 
keičiamumas. Tokiais projektais turėtų būti 
siekiama vystyti bendras procedūras 
energijos suvartojimo dujų išmetimo 
duomenims rinkti, lyginti ir analizuoti, 
siekiant padidinti energijos suvartojimo ir 
poveikio aplinkai išmatuojamumą, 
skaidrumą, socialinį priimtinumą, 
planavimą ir stebėjimą.

Or. en

Pakeitimas 747
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1.2. Efektyvių ir atsinaujinančių šildymo 
ir vėsinimo sistemų potencialo 
išnaudojimas

3.1.2. Konkurencingos kainos, efektyvių ir 
atsinaujinančių šildymo ir vėsinimo 
sistemų potencialo išnaudojimas

Or. en

Pakeitimas 748
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžioji dalis energijos Sąjungoje yra 
suvartojama šildymo arba vėsinimo 
tikslais, todėl ekonomiškai naudingų ir 
efektyvių technologijų, sistemos 
integracijos metodikų, pavyzdžiui, tinklo 
sujungimo su standartinėmis kalbomis ir 
paslaugomis toje srityje, turėtų didelį 
poveikį mažinant energijos paklausą. Tam 
reikia pramoninių ir gyventojams skirtų 
taikomųjų programų naujų sistemų ir 

Didžioji dalis energijos Sąjungoje yra 
suvartojama šildymo arba vėsinimo 
tikslais, todėl ekonomiškai naudingų, 
tvarių ir efektyvių technologijų, sistemos 
integracijos metodikų, pavyzdžiui, tinklo 
sujungimo su standartinėmis kalbomis ir 
paslaugomis toje srityje, turėtų didelį 
poveikį mažinant energijos paklausą. Tam 
reikia pramoninių ir gyventojams skirtų 
taikomųjų programų naujų sistemų ir 
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komponentų tyrimo ir pristatymo, 
pavyzdžiui, karšto vandens, patalpų 
šildymo ir vėsinimo decentralizuoto ir 
rajoninio tiekimo atveju. Tai turėtų apimti 
skirtingas technologijas: saulės šilumos, 
geoterminę, biomasės, šilumos siurblius, 
kombinuotą šildymo ir elektros energijos 
gamybą ir pan., ir atitikti anglies 
dvideginio beveik neišmetančių pastatų ir 
rajonų reikalavimus. Reikia naujų 
išradimų, ypač šilumos kaupimui iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, ir skatinti 
centralizuotai ir decentralizuotai taikomų 
hibridinių šildymo ir vėsinimo sistemų 
efektyvių derinių vystymą ir diegimą.

komponentų tyrimo ir pristatymo, 
pavyzdžiui, karšto vandens, patalpų 
šildymo ir vėsinimo decentralizuoto ir 
rajoninio tiekimo atveju. Tai turėtų apimti 
skirtingas technologijas: saulės šilumos, 
geoterminę, biomasės, šilumos siurblius, 
kombinuotą šildymo ir elektros energijos 
gamybą ir pan., ir atitikti anglies 
dvideginio beveik neišmetančių pastatų ir 
rajonų reikalavimus. Reikia naujų 
išradimų, ypač šilumos kaupimui iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, ir skatinti 
centralizuotai ir decentralizuotai taikomų 
hibridinių šildymo ir vėsinimo sistemų 
efektyvių derinių vystymą ir diegimą.

Or. en

Pakeitimas 749
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžioji dalis energijos Sąjungoje yra 
suvartojama šildymo arba vėsinimo 
tikslais, todėl ekonomiškai naudingų ir 
efektyvių technologijų, sistemos 
integracijos metodikų, pavyzdžiui, tinklo 
sujungimo su standartinėmis kalbomis ir 
paslaugomis toje srityje, turėtų didelį 
poveikį mažinant energijos paklausą. Tam 
reikia pramoninių ir gyventojams skirtų 
taikomųjų programų naujų sistemų ir 
komponentų tyrimo ir pristatymo, 
pavyzdžiui, karšto vandens, patalpų 
šildymo ir vėsinimo decentralizuoto ir 
rajoninio tiekimo atveju. Tai turėtų apimti 
skirtingas technologijas: saulės šilumos, 
geoterminę, biomasės, šilumos siurblius, 
kombinuotą šildymo ir elektros energijos 
gamybą ir pan., ir atitikti anglies 
dvideginio beveik neišmetančių pastatų ir 
rajonų reikalavimus. Reikia naujų 

Didžioji dalis energijos Sąjungoje yra 
suvartojama šildymo arba vėsinimo 
tikslais, todėl ekonomiškai konkurencingų
ir efektyvių technologijų, sistemos 
integracijos metodikų, pavyzdžiui, tinklo 
sujungimo su standartinėmis kalbomis ir 
paslaugomis toje srityje, turėtų didelį 
poveikį mažinant energijos paklausą. 
Didžioji dalis energijos Sąjungoje yra 
suvartojama šildymo arba vėsinimo 
tikslais, todėl konkurencingų naudingų ir 
efektyvių technologijų, sistemos 
integracijos metodikų, pavyzdžiui, tinklo 
sujungimo su standartinėmis kalbomis ir 
paslaugomis toje srityje, turėtų didelį 
poveikį mažinant energijos paklausą. Tam 
reikia pramoninių, komercinių ir 
gyventojams skirtų taikomųjų programų 
naujų sistemų ir komponentų tyrimo ir 
pristatymo, pavyzdžiui, karšto vandens, 
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išradimų, ypač šilumos kaupimui iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, ir skatinti 
centralizuotai ir decentralizuotai taikomų 
hibridinių šildymo ir vėsinimo sistemų 
efektyvių derinių vystymą ir diegimą.

patalpų šildymo ir vėsinimo 
decentralizuoto ir rajoninio tiekimo atveju. 
Tai turėtų apimti skirtingas technologijas: 
saulės šilumos, geoterminę, biomasės, 
šilumos siurblius, kombinuotą šildymo ir 
elektros energijos gamybą ir pan., ir atitikti 
anglies dvideginio beveik neišmetančių 
pastatų ir rajonų reikalavimus. Reikia 
naujų išradimų, ypač šilumos kaupimui iš 
atsinaujinančių energijos šaltinių, ir skatinti 
centralizuotai ir decentralizuotai taikomų 
energijos šaltinių ir technologijų
efektyvių derinių hibridinėse šildymo ir 
vėsinimo sistemose vystymą ir diegimą.

Or. en

Pagrindimas

Heating and cooling accounts for nearly 50% of the final energy demand in the European 
Union and this share is even larger - more than 80% - in buildings. Having the capacity to 
provide a clean and efficient answer to these energy needs, renewable heating and cooling 
(RHC) technology and its infrastructures are an important corner-stone to achieving 
Europe’s energy and climate objectives. However, policies at European and national level 
fail to address properly the huge potential of renewable heating and cooling systems. The 
Energy Roadmap 2050 (COM(2011) 885 final) makes only a minor reference to the 
importance of renewable heating and cooling. Similarly, RHC technologies are largely 
overlooked in the current version of the proposal for a Council Decision on “Horizon 2020”.
They are merely mentioned in a paragraph (3.1.2.) of the energy efficiency chapter. Europe's 
well-being and industrial future depends on clean, safe and affordable energy supply for all 
types of demand. This requires active policy support! Proper acknowledgment of heating and 
cooling technology in Europe's future research, development and deployment program will 
also maintain the region's technological leadership in these sectors. The proposed 
amendment will give more prominent acknowledgment to heating and cooling by shifting it to 
the same level as electricity. This is necessary if we are to send a strong message to the 
markets and society as a whole and to put Europe in the front row in developing tomorrow’s 
energy scenario.

Pakeitimas 750
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.2 punkto 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant veiksmingiau sumažinti šildymo 
ir vėsinimo paklausą, veiksmingumo 
priemonės turi būti taikomos kartu 
tiekėjams įdiegiant mažai anglies 
dvideginio išskiriančius ir visai jo 
neišskiriančius šildymo ir vėsinimo 
šaltinius. Siekiant išlaisvinti šildymo ir 
vėsinimo naudojant atsinaujinančius 
energijos šaltinius (ang. RHC) 
technologijų potencialą, reikia gerokai 
suintensyvinti mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklą. Siekiant išlaisvinti šildymo ir 
vėsinimo naudojant atsinaujinančius 
energijos šaltinius (ang. RHC) 
technologijų potencialą, reikia gerokai 
suintensyvinti mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklą. Būtina sukurti naujus sprendimus, 
ypač beveik nenaudojantiems energijos 
pastatams ir eksperimentiniams rajonams. 
Ypač būtina išplėtoti tvarią ir labai
veiksmingą biomasės tiekimo grandinę ir 
naudoti, plėsti ir pagal sąnaudas 
konkurencingas saulės šilumines sistemas 
ir saulės energija šildomus pastatus, taip 
pat veiksmingas ir rentabilias geoterminio 
šildymo sistemas, tinkamiausių sąnaudų 
šilumos siurblius, veiksmingas sąlygų 
sudarymo technologijas (terminės 
energijos saugojimo ir mišrias sistemas, 
taip pat išmaniuosius terminės energijos 
tinklus.

Or. en

Pakeitimas 751
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.3 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miestų teritorijos yra didžiausi energijos 
vartotojai Sąjungoje ir išmeta atitinkamai 
daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, taip sukurdamos didžiulį kiekį oro 
teršalų. Tuo pat metu miestų teritorijas 
veikia prastėjanti oro kokybė, klimato 
kaita, todėl jos turi kurti savo strategijas 
klimato kaitos poveikiui sušvelninti ir prie 
jo prisitaikyti. Rasti pažangius energijos 
sprendimus (energijos efektyvumas, 
elektros, šildymo ir vėsinimo tiekimo 
sistemos), suderintus su transporto, atliekų 
ir vandens vartojimu bei IRT sprendimais, 
skirtais miesto aplinkai, yra labai svarbu, 
pereinant prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
visuomenės. Reikėtų numatyti tikslines 
iniciatyvas, remiančias energijos, 
transporto ir IRT sektorių pramoninių 
vertės grandinių siejimą, kuris būtų 
naudojamas pažangioms miestų 
prietaikoms. Taip pat reikia vystyti ir visa 
apimtimi pagal miestų ir gyvenviečių 
poreikius ir lėšas išbandyti naujus 
technologinius, organizacinius, planavimo 
ir verslo modelius. Moksliniai tyrimai taip 
pat yra reikalingi su šiuo perėjimu 
susijusiems socialiniams, ekonominiams ir 
kultūriniams klausimams suprasti.

Miestų teritorijos yra didžiausi energijos 
vartotojai Sąjungoje ir išmeta atitinkamai 
daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, taip sukurdamos didžiulį kiekį oro 
teršalų. Todėl reikia skatinti kompleksines 
sistemines miestų plėtros strategijas, pagal 
kurias būtų atsižvelgiama į: energijos 
vartojimo efektyvumą, prieinamumą, 
žaliąsias erdves, aplinkos prisitaikymą ir 
socialinę integraciją. Tuo pat metu miestų 
teritorijas veikia prastėjanti oro kokybė, 
klimato kaita, todėl jos turi kurti savo 
strategijas klimato kaitos poveikiui 
sušvelninti ir prie jo prisitaikyti. Rasti 
pažangius energijos sprendimus (energijos 
efektyvumas, elektros, šildymo ir vėsinimo 
tiekimo sistemos), suderintus su transporto, 
atliekų ir vandens vartojimu bei IRT 
sprendimais, skirtais miesto aplinkai, yra 
labai svarbu, pereinant prie mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
visuomenės. Reikėtų numatyti tikslines 
iniciatyvas, remiančias energijos, 
transporto ir IRT sektorių pramoninių 
vertės grandinių siejimą, kuris būtų 
naudojamas pažangioms miestų 
prietaikoms. Taip pat reikia vystyti ir visa 
apimtimi pagal miestų ir gyvenviečių 
poreikius ir lėšas išbandyti naujus 
technologinius, organizacinius, planavimo 
ir verslo modelius. Moksliniai tyrimai taip 
pat yra reikalingi su šiuo perėjimu 
susijusiems socialiniams, ekonominiams ir 
kultūriniams klausimams suprasti.

Or. en

Pakeitimas 752
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.3 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miestų teritorijos yra didžiausi energijos 
vartotojai Sąjungoje ir išmeta atitinkamai 
daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, taip sukurdamos didžiulį kiekį oro 
teršalų. Tuo pat metu miestų teritorijas 
veikia prastėjanti oro kokybė, klimato 
kaita, todėl jos turi kurti savo strategijas 
klimato kaitos poveikiui sušvelninti ir prie 
jo prisitaikyti. Rasti pažangius energijos 
sprendimus (energijos efektyvumas, 
elektros, šildymo ir vėsinimo tiekimo 
sistemos), suderintus su transporto, atliekų 
ir vandens vartojimu bei IRT sprendimais, 
skirtais miesto aplinkai, yra labai svarbu, 
pereinant prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
visuomenės. Reikėtų numatyti tikslines 
iniciatyvas, remiančias energijos, 
transporto ir IRT sektorių pramoninių 
vertės grandinių siejimą, kuris būtų 
naudojamas pažangioms miestų 
prietaikoms. Taip pat reikia vystyti ir visa 
apimtimi pagal miestų ir gyvenviečių 
poreikius ir lėšas išbandyti naujus 
technologinius, organizacinius, planavimo 
ir verslo modelius. Moksliniai tyrimai taip 
pat yra reikalingi su šiuo perėjimu 
susijusiems socialiniams, ekonominiams ir 
kultūriniams klausimams suprasti.

Miestų teritorijos yra didžiausi energijos 
vartotojai Sąjungoje ir išmeta atitinkamai 
daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, taip sukurdamos didžiulį kiekį 
teršalų. Tuo pat metu miestų teritorijas 
veikia prastėjanti oro kokybė, klimato 
kaita, todėl jos turi kurti savo strategijas 
klimato kaitos poveikiui sušvelninti ir prie 
jo prisitaikyti. Rasti pažangius energijos 
sprendimus siekiant sumažinti bendrą 
energijos naudojimą, taip pat padidinti –
pažangių energetikos sistemų sprendimų 
skaičių (atsinaujinančių šaltinių energija, 
energijos efektyvumas, elektros, šildymo ir 
vėsinimo tiekimo sistemos), suderintus su 
transporto, atliekų ir vandens vartojimu bei 
IRT sprendimais, skirtais miesto aplinkai, 
yra labai svarbu, pereinant prie 
atsinaujinančiais ištekliais pagrįstų ir 
efektyvių energijos sunaudojimo požiūriu
technologijų visuomenės. Reikėtų numatyti 
tikslines iniciatyvas, remiančias energijos, 
transporto ir IRT sektorių pramoninių 
vertės grandinių siejimą, kuris būtų 
naudojamas pažangioms miestų 
prietaikoms. Taip pat reikia vystyti ir visa 
apimtimi pagal miestų ir gyvenviečių 
poreikius ir lėšas išbandyti naujus 
technologinius, organizacinius, planavimo 
ir verslo modelius. Moksliniai tyrimai taip 
pat yra reikalingi su šiuo perėjimu 
susijusiems socialiniams, ekonominiams,
ekologiniams ir kultūriniams klausimams 
suprasti.
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Miestų teritorijos yra didžiausi energijos 
vartotojai Sąjungoje ir išmeta atitinkamai 
daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, taip sukurdamos didžiulį kiekį oro 
teršalų. Tuo pat metu miestų teritorijas 
veikia prastėjanti oro kokybė, klimato 
kaita, todėl jos turi kurti savo strategijas 
klimato kaitos poveikiui sušvelninti ir prie 
jo prisitaikyti. Rasti pažangius energijos 
sprendimus (energijos efektyvumas, 
elektros, šildymo ir vėsinimo tiekimo 
sistemos), suderintus su transporto, atliekų 
ir vandens vartojimu bei IRT sprendimais, 
skirtais miesto aplinkai, yra labai svarbu, 
pereinant prie mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančių technologijų 
visuomenės. Reikėtų numatyti tikslines 
iniciatyvas, remiančias energijos, 
transporto ir IRT sektorių pramoninių 
vertės grandinių siejimą, kuris būtų 
naudojamas pažangioms miestų 
prietaikoms. Taip pat reikia vystyti ir visa 
apimtimi pagal miestų ir gyvenviečių 
poreikius ir lėšas išbandyti naujus 
technologinius, organizacinius, planavimo 
ir verslo modelius. Moksliniai tyrimai taip 
pat yra reikalingi su šiuo perėjimu 
susijusiems socialiniams, ekonominiams ir 
kultūriniams klausimams suprasti.

Miestų teritorijos yra didžiausi energijos 
vartotojai Sąjungoje ir išmeta atitinkamai 
daugiausiai šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų, taip sukurdamos didžiulį kiekį oro 
teršalų. Tuo pat metu miestų teritorijas 
veikia prastėjanti oro kokybė, klimato 
kaita, todėl jos turi kurti savo strategijas 
klimato kaitos poveikiui sušvelninti ir prie 
jo prisitaikyti. Rasti pažangius energijos 
sprendimus (energijos efektyvumas, 
elektros, šildymo ir vėsinimo tiekimo 
sistemos), suderintus su švariu transporto 
(įskaitant jūrų transportą) ir automobilių, 
atliekų ir vandens vartojimu bei IRT 
sprendimais, skirtais miesto aplinkai, yra 
labai svarbu, pereinant prie mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų 
visuomenės. Reikėtų numatyti tikslines 
iniciatyvas, remiančias energijos, 
transporto ir IRT sektorių pramoninių 
vertės grandinių siejimą, kuris būtų 
naudojamas pažangioms miestų 
prietaikoms. Taip pat reikia vystyti ir visa 
apimtimi pagal miestų ir gyvenviečių 
poreikius ir lėšas išbandyti naujus 
technologinius, organizacinius, planavimo 
ir verslo modelius. Labiausiai turi būti 
siekiama susieti platesni mokslinių tyrimų 
veiklos diapazoną siekiant naujų rinkos 
sprendimų ir technologijos, kurios 
užtikrina ilgalaikę viziją. Moksliniai 
tyrimai taip pat yra reikalingi su šiuo 
perėjimu susijusiems socialiniams, 
ekonominiams ir kultūriniams klausimams 
suprasti.
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