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Pakeitimas 754
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2. Mažų sąnaudų, mažai anglies 
dioksido išskiriančios elektros energijos 
tiekimas

3.2. Tvarus mažai anglies dioksido 
išskiriančios elektros energijos tiekimas

Or. en

Pakeitimas 755
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2. Mažų sąnaudų, mažai anglies dioksido 
išskiriančios elektros energijos tiekimas

3.2. Mažų sąnaudų, mažataršės elektros 
energijos tiekimas

Or. en

Pakeitimas 756
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2. Mažų sąnaudų, mažai anglies dioksido 
išskiriančios elektros energijos tiekimas

3.2. Mažų sąnaudų, mažos rizikos, 
atsinaujinančiaisiais ištekliais pagrįstos 
elektros energijos tiekimas

Or. en
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Pakeitimas 757
Fiona Hall

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Ypač dėl šių 
veiklų:

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų sąnaudų 
ir pasenusių rinkos struktūrų. Nepaprastai 
svarbu rasti sprendimų, kurie smarkiai 
sumažintų sąnaudas, padidintų našumą ir 
tvarumą, kad būtų pagreitintas tvaraus 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančios elektros energijos gaminimo 
diegimas. Norint tai pasiekti, mažiausiai 
trys ketvirtadaliai biudžeto, skiriamo 
„patikimai tiekiamai, švariai gaminamai 
ir efektyviai naudojamai energijai“, 
skiriami atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos technologijoms ir energijos 
vartojimo efektyvumui. Ypač dėl šių 
veiklos rūšių:

Or. en

Pakeitimas 758
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
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sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Ypač dėl šių 
veiklų:

sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Pradėjus 
įgyvendinti 7BP, dėl atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos naudojimo gerokai 
sumažėjo sąnaudos. Vis dėlto, norint 
toliau skatinti sąnaudų mažėjimą, 
mažiausiai 2/3 biudžeto šiuo tikslu reikėtų 
skirti atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
technologijoms, ypač dėl šių veiklos rūšių:

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad ES teiktų reikiamą finansavimą, siekiant įgyvendinti tikslus, išdėstytus 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje ir Energetikos veiksmų plane iki 2050 m., 
pagal kurį 2050 m. numatoma atsinaujinančiųjų išteklių energijai tenkanti bendro 
suvartojamos galutinės energijos kiekio dalis bus 55–75 proc., o suvartojamos elektros 
energijos, gautos iš atsinaujinančiųjų išteklių, dalis pasieks 97 proc. mažiausiomis galimomis 
sąnaudomis.

Pakeitimas 759
Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas.

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gamybos sistemų diegimas yra per lėtas 
dėl aukštų sąnaudų. Nepaprastai svarbu 
rasti sprendimų, kurie sumažintų sąnaudas 
tiek, kad ši elektra taptų įperkama ir 
konkurencinga, ir padidintų našumą ir 
tvarumą, kad būtų pagreitintas mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančios 
elektros energijos gaminimo diegimas.
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Or. it

Pakeitimas 760
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Ypač dėl šių 
veiklų:

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais 
pagrįstą ir energijos vartojimo požiūriu 
efektyvų ūkį. Atsinaujinančiosios elektros 
energijos gaminimas yra per lėtas ir todėl, 
kad dabartinės energijos sistemos 
sukurtos istoriniams tiekėjams ir 
technologijoms, kurioms iki dabar 
skiriama didžioji dalis pasaulio ir Europos 
mokslinių tyrimų ir subsidijų. Nepaprastai 
svarbu rasti sprendimų, kurie sumažintų 
patekimo kliūtis, padidintų našumą ir 
tvarumą, kad būtų pagreitintas 
atsinaujinančiosios elektros energijos 
gaminimo diegimas. Ypač dėl šių veiklos 
rūšių:

Or. en

Pakeitimas 761
Kathleen Van Brempt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
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gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Ypač dėl šių 
veiklų:

gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. 
Atsinaujinančiųjų energijos išteklių kaina 
pastaraisiais metais gerokai sumažėjo.
Siekiant padidinti tolesnį sąnaudų 
mažinimą ir skatinti atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių plėtrą, mažiausiai 2/3 
biudžeto šiuo tikslu reikėtų skirti 
atsinaujinantiesiems energijos ištekliams. 
Ypač dėl šių veiklos rūšių:

Or. en

Pakeitimas 762
Bendt Bendtsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Ypač dėl šių 
veiklų:

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Todėl bent 
du trečdalius pasiūlyto biudžeto, skirto 
nebranduolinei energetikai, reikėtų skirti 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
technologijoms ir energijos vartojimo 
efektyvumui, ypač dėl šių veiklos rūšių:

Or. en
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Pakeitimas 763
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Ypač dėl šių 
veiklų:

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Be to, reikia 
patobulinti pereinamojo laikotarpio 
elektros gamybai skirto kuro šaltinius, 
siekiant sumažinti jų išmetimą ir poveikį 
aplinkai, kol juos bus galima pakeisti 
mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančiais alternatyviais šaltiniais.
Ypač dėl šių veiklos rūšių:

Or. en

Pakeitimas 764
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 

Elektrai bus skirtas pagrindinis vaidmuo, 
kuriant aplinką tausojantį, tvarų, mažai 
anglies dioksido į aplinką išskiriančių 
technologijų ūkį. Mažai anglies dioksido į 
aplinką išskiriančios elektros energijos 
gaminimas yra per lėtas dėl aukštų 
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sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Ypač dėl šių 
veiklų:

sąnaudų. Nepaprastai svarbu rasti 
sprendimų, kurie smarkiai sumažintų 
sąnaudas, padidintų našumą ir tvarumą, 
kad būtų pagreitintas mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančios elektros 
energijos gaminimo diegimas. Vykdant 
veiklą daugiausia dėmesio turėtų būti 
skiriama moksliniams tyrimams ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
technologijoms, pavyzdžiui, be kita ko, 
fotovoltinei, saulės šilumos ir vėjo 
energijai, siekiant pagerinti jų efektyvumą 
ir sumažinti šių technologijų sąnaudas, 
kad jos galėtų būti konkurencingesnės 
rinkoje. Ypač reikalingos veiklos rūšys:

Or. en

Pakeitimas 765
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 2020 
m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc. palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir 
demonstravimą.

Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 2020 
m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc., palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir 
demonstravimą. Šiuo tikslu turėtų būti 
skatinamas bendradarbiavimas su kitomis 
programos „Horizontas 2020“ dalimis, 
susijusiomis su naujų ir technologinių 
medžiagų, įskaitant retųjų žemių 
produktus ir kitus ypatingos svarbos 
išteklius, būtinus vėjo jėgainėms, 
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moksliniais tyrimais ir pasiekiamumu, 
gamyba ir keitimu.

Or. en

Pakeitimas 766
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 2020 
m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc. palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir 
demonstravimą.

Vėjo energijai keliamas tikslas iki 2020 m. 
sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc., palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir 
demonstravimą. Siekiant susidaryti 
aiškesnį vaizdą, ar šis vėjo energijos 
tikslas gali būti pasiektas, pagal SET 
planą vėjo energijos Europos pramonės 
iniciatyvai bus numatyta atskira biudžeto 
eilutė.

Or. it

Pakeitimas 767
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 2020 Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 2020 
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m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc. palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir 
demonstravimą.

m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
30 proc., palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir 
demonstravimą.

Or. en

Pakeitimas 768
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 
2020 m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc. palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir 
demonstravimą.

Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 
2020 m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc., palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkamam integravimui į 
elektros tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į 
sausumos ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias 
vietas ir nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų kūrimą, vystymą, 
bandymą ir demonstravimą.

Or. fr

Pakeitimas 769
Britta Thomsen
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 2020 
m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc. palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir 
demonstravimą.

Vėjo energijai keliamas tikslas yra iki 2020 
m. sumažinti sausumos ir jūros vėjo 
gaminamos elektros sąnaudas iki maždaug 
20 proc., palyginti su 2010 m., intensyviau 
naudoti jūros vėjo energiją, sudaryti 
galimybes tinkama integravimui į elektros 
tinklą. Dėmesys bus kreipiamas į sausumos 
ir jūros vėjo (įskaitant nuošalias vietas ir 
nepalankias oro sąlygas) didesnių 
galimybių, didesnio keitimo efektyvumo, 
platesnio masto naujos kartos vėjo 
energijos keitimo sistemų bei naujos serijos 
gamybos procesų vystymą, bandymą ir 
demonstravimą. Naudojant atitinkamas 
oro ir vandenynų modeliavimo priemones, 
turėtų būti ištirtos atokių ir nepalankias 
oro sąlygas turinčių vietovių galimybės. 
Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus, atskira 
biudžeto eilutė skiriama pagal SET planą 
vykdomai vėjo energijos pramonės 
iniciatyvai.

Or. en

Pagrindimas

EK Energetikos veiksmų plane iki 2050 m. numato, kad vėjo energija bus pagrindinė elektros 
energijos gamybos technologija, kuri iki 2050 m. pradės teikti 31,6–48,7 proc. elektros 
energijos gamybos, t. y. daugiau negu bet kuri kita technologija. Šie rodikliai nebus pasiekti 
be skirto mokslinių tyrimų finansavimo. Biudžeto eilute suteikiama ne tik finansinė parama, 
bet ir politinis tikrumas, kurio reikia pramonei, kad būtų galima rengti investavimo 
strategijas ir didinti sverto poveikį bendrai finansuojamuose projektuose.

Pakeitimas 770
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saulės energijos, apimančios fotoelektrą ir 
koncentruotą saulės energiją, sąnaudos iki 
2020 m. turėtų sumažėti perpus palyginti 
su 2010 m., jeigu siekiama jai skirti dalį 
elektros rinkos.

Saulės energijos, apimančios fotovoltinę ir 
koncentruotą saulės energiją, sąnaudos iki 
2020 m. turėtų sumažėti bent perpus,
palyginti su 2010 m., jeigu siekiama jai 
skirti dalį elektros rinkos.

Or. it

Pakeitimas 771
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant plėtoti fotoelektrą reikės atlikti 
ilgalaikius pažangių koncepcijų ir sistemų 
mokslinius tyrimus, plataus masto masinės 
gamybos bandymus ir demonstracijas.

Siekiant plėtoti fotovoltinę energiją reikės 
atlikti ilgalaikius pažangių koncepcijų ir 
sistemų mokslinius tyrimus, plataus masto 
masinės gamybos naudos bandymus ir 
demonstracijas prieinama ir 
konkurencinga kaina.

Or. it

Pakeitimas 772
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant plėtoti fotoelektrą reikės atlikti
ilgalaikius pažangių koncepcijų ir sistemų
mokslinius tyrimus, plataus masto masinės 
gamybos bandymus ir demonstracijas.

Siekiant plėtoti fotovoltinę energiją reikės 
atlikti našesnių gamybos procesų ir
aukštesnės kokybės produktų mokslinius 
tyrimus, plataus masto masinės gamybos 
bandymus ir demonstracijas bei ilgalaikius 
naujų technologijų mokslinius tyrimus.
Daugiausia dėmesio bus skiriama 
glaudesnės tinklo ir pastato sąsajos (tinklo 
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rezervas ir aktyvūs inverteriai energijos 
perdavimui į elektros tinklą, pažangūs 
daugiafunkcės PV moduliai ir 
subalansuotos sistemos, turinčios 
specifinių funkcijų elementus) plėtrai ir 
demonstravimui.

Or. en

Pagrindimas

Programa „Horizontas 2020“ turėtų padėti siekti visų 2010–2020 m. fotovoltinės ir 
koncentruotos saulės energijos technologijų veiksmų planuose nustatytų prioritetų, vykdant 
Europos saulės energijos iniciatyvą.

Pakeitimas 773
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant plėtoti koncentruotą saulės 
energiją, reikės plėtoti būdus, kaip 
padidinti efektyvumą mažinant sąnaudas ir 
aplinkos poveikį, didinant pademonstruotų 
technologijų pramoninį našumą, pastatant 
pirmąją panašaus tipo gamyklą. 
Sprendimai dėl efektyvaus saulės elektros 
gamybos derinimo su vandens gėlinimu 
bus tikrinami.

Siekiant plėtoti koncentruotą saulės 
energiją, reikės plėtoti būdus, kaip 
padidinti efektyvumą ir paskirstymą 
saugojant ir hibridizuojant, mažinant 
sąnaudas ir aplinkos poveikį. Be mokslinių 
tyrimų temų, keliamas tikslas paskatinti
pademonstruotų technologijų pramoninį 
našumą, pastatant pirmąją panašaus tipo 
gamyklą. Sprendimai dėl efektyvaus saulės 
elektros gamybos derinimo su kitais 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais, 
pvz., biomase mišriose jėgainėse, galintys 
suteikti elektros energijos gamybos 
patikimumo galimybę ar būti naudingi 
kitiems tikslams, pvz., vandens gėlinimui.

Or. en

Pagrindimas

Programa „Horizontas 2020“ turėtų padėti siekti visų 2010–2020 m. fotovoltinės ir 
koncentruotos saulės energijos technologijų veiksmų planuose nustatytų prioritetų, vykdant 
Europos saulės energijos iniciatyvą.
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Pakeitimas 774
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant plėtoti fotoelektrą reikės atlikti 
ilgalaikius pažangių koncepcijų ir sistemų 
mokslinius tyrimus, plataus masto masinės 
gamybos bandymus ir demonstracijas.

Dėl fotovoltinės energijos siekiant plėtoti 
centralizuotas ir mažas decentralizuotas 
fotovoltinės energijos sistemas, reikės 
atlikti ilgalaikius pažangių koncepcijų ir 
sistemų mokslinius tyrimus, plataus masto 
masinės gamybos bandymus ir 
demonstracijas ir skirti daugiau dėmesio 
stipriosioms Europos pozicijoms, 
pavyzdžiui, pramoniniam dizainui ir 
pastatų integravimui.

Or. en

Pakeitimas 775
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą, ar 
numatytas saulės energijos tikslas gali 
būti pasiektas, pagal SET planą saulės 
energijos Europos pramonės iniciatyvai 
bus numatyta atskira biudžeto eilutė.

Or. it

Pakeitimas 776
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.3. Konkurencingų ir aplinkai saugių 
CO2 surinkimo, gabenimo ir saugojimo 
technologijų vystymas

Išbraukta.

Anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas yra esminis būdas, kuris turi 
būti pritaikytas versle pasauliniu lygiu, 
norint iki 2050 m. įvykdyti anglies 
dioksido išsiskyrimo mažinimo, gaminant 
elektros energiją, ir mažai anglies 
dioksido išskiriančios pramonės užduotį. 
Tikslas yra sumažinti anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo papildomas 
sąnaudas akmens anglimi ir dujomis 
kūrenamos elektrinėms elektros sektoriuje 
palyginti su panašiomis elektrinėmis be 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
bei daug energijos suvartojančių 
pramoninių įrenginių.
Parama bus teikiama, ypač visai anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
grandinei pademonstruoti, siekiant 
pristatyti skirtingus surinkimo, gabenimo 
ir saugojimo technologijų būdus. Taip pat 
bus atliekami moksliniai tyrimai, 
tolesniam šių technologijų vystymui 
vykdyti ir konkurencingesnėms surinkimo 
technologijoms, pagerintiems 
komponentams, integruotoms sistemoms 
ir procesams, saugiam geologiniam 
saugojimui ir racionaliems surinkto CO2 
plataus pakartotinio panaudojimo 
sprendimams pristatyti, kad būtų galima 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijas komerciniais tikslais diegti 
iškastinio kuro elektrinėse ir kitose daug 
anglies dioksido išskiriančiose pramonės 
srityse, kurios veiks po 2020 m.

Or. it
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Pakeitimas 777
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.3. Konkurencingų ir aplinkai saugių 
CO2 surinkimo, gabenimo ir saugojimo 
technologijų vystymas

Išbraukta.

Anglies dioksido surinkimas ir 
saugojimas yra esminis būdas, kuris turi 
būti pritaikytas versle pasauliniu lygiu, 
norint iki 2050 m. įvykdyti anglies 
dioksido išsiskyrimo mažinimo, gaminant 
elektros energiją, ir mažai anglies 
dioksido išskiriančios pramonės užduotį. 
Tikslas yra sumažinti anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo papildomas 
sąnaudas akmens anglimi ir dujomis 
kūrenamos elektrinėms elektros sektoriuje 
palyginti su panašiomis elektrinėmis be 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
bei daug energijos suvartojančių 
pramoninių įrenginių.
Parama bus teikiama, ypač visai anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
grandinei pademonstruoti, siekiant 
pristatyti skirtingus surinkimo, gabenimo 
ir saugojimo technologijų būdus. Taip pat 
bus atliekami moksliniai tyrimai, 
tolesniam šių technologijų vystymui 
vykdyti ir konkurencingesnėms surinkimo 
technologijoms, pagerintiems 
komponentams, integruotoms sistemoms 
ir procesams, saugiam geologiniam 
saugojimui ir racionaliems surinkto CO2 
plataus pakartotinio panaudojimo 
sprendimams pristatyti, kad būtų galima 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijas komerciniais tikslais diegti 
iškastinio kuro elektrinėse ir kitose daug 
anglies dioksido išskiriančiose pramonės 
srityse, kurios veiks po 2020 m.
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Or. en

Pakeitimas 778
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.3. Konkurencingų ir aplinkai saugių 
CO2 surinkimo, gabenimo ir saugojimo 
technologijų vystymas

3.2.3. Konkurencingų ir aplinkai saugių 
CO2 surinkimo, panaudojimo, gabenimo ir 
saugojimo technologijų vystymas

Or. en

Pakeitimas 779
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas 
yra esminis būdas, kuris turi būti 
pritaikytas versle pasauliniu lygiu, norint 
iki 2050 m. įvykdyti anglies dioksido 
išsiskyrimo mažinimo, gaminant elektros 
energiją, ir mažai anglies dioksido 
išskiriančios pramonės užduotį. Tikslas yra 
sumažinti anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo papildomas sąnaudas akmens 
anglimi ir dujomis kūrenamos elektrinėms 
elektros sektoriuje palyginti su panašiomis 
elektrinėmis be anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo bei daug energijos 
suvartojančių pramoninių įrenginių.

Anglies dioksido surinkimas, saugojimas,
surinkimas ir naudojimas yra esminiai
būdai, kurie turi būti pritaikyti versle 
pasauliniu lygiu, norint iki 2050 m. 
įvykdyti anglies dioksido išsiskyrimo 
mažinimo, gaminant elektros energiją, ir 
mažai anglies dioksido išskiriančios 
pramonės užduotį. Tikslas yra sumažinti 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
papildomas sąnaudas akmens anglimi ir 
dujomis kūrenamos elektrinėms elektros 
sektoriuje, palyginti su panašiomis 
elektrinėmis be anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo bei daug energijos 
suvartojančių pramoninių įrenginių.

Or. en
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Pakeitimas 780
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas 
yra esminis būdas, kuris turi būti 
pritaikytas versle pasauliniu lygiu, norint 
iki 2050 m. įvykdyti anglies dioksido 
išsiskyrimo mažinimo, gaminant elektros 
energiją, ir mažai anglies dioksido 
išskiriančios pramonės užduotį. Tikslas yra 
sumažinti anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo papildomas sąnaudas akmens 
anglimi ir dujomis kūrenamos elektrinėms 
elektros sektoriuje palyginti su panašiomis 
elektrinėmis be anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo bei daug energijos 
suvartojančių pramoninių įrenginių.

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas 
yra vienas iš būdų, kurie turi būti 
pritaikyti versle pasauliniu lygiu, norint iki 
2050 m. įvykdyti anglies dioksido 
išsiskyrimo mažinimo, gaminant elektros 
energiją, ir mažai anglies dioksido 
išskiriančios pramonės užduotį. Tikslas yra 
sumažinti anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo papildomas sąnaudas akmens 
anglimi ir dujomis kūrenamos elektrinėms 
elektros sektoriuje, palyginti su panašiomis 
elektrinėmis be anglies dioksido surinkimo 
ir saugojimo bei daug energijos 
suvartojančių pramoninių įrenginių.

Or. en

Pagrindimas

Įvardijus anglies dioksido surinkimą ir saugojimą kaip „esminį būdą“ siekiant ūkio be 
anglies dioksido šiam metodui suteikiama pernelyg daug reikšmės, atsižvelgiant į tai, kad 
energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir tinklų vaidmuo taip pat 
yra labai svarbus mažinant išskiriamo anglies dioksido kiekį. Be to, CO2 išsisklaidymo 
saugojant veiksnys yra vis dar nagrinėjama tema.

Pakeitimas 781
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas 
yra esminis būdas, kuris turi būti 
pritaikytas versle pasauliniu lygiu, norint 
iki 2050 m. įvykdyti anglies dioksido 
išsiskyrimo mažinimo, gaminant elektros 

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas 
yra esminis būdas, kuris turi būti 
pritaikytas versle pasauliniu lygiu, norint 
iki 2050 m. įvykdyti anglies dioksido 
išsiskyrimo mažinimo, gaminant elektros 
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energiją, ir mažai anglies dioksido 
išskiriančios pramonės užduotį. Tikslas yra 
sumažinti anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo papildomas sąnaudas akmens 
anglimi ir dujomis kūrenamos 
elektrinėms elektros sektoriuje palyginti 
su panašiomis elektrinėmis be anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo bei daug 
energijos suvartojančių pramoninių 
įrenginių.

energiją, ir mažai anglies dioksido 
išskiriančios pramonės užduotį. Tikslas yra 
sumažinti anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo ir ypač dujomis kūrenamų 
elektrinių papildomas sąnaudas, palyginti 
su panašiomis elektrinėmis be anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo bei daug 
energijos suvartojančių pramoninių 
įrenginių.

Or. en

Pakeitimas 782
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anglies dioksido surinkimas ir 
panaudojimas teikia galimybę iš jėgainių 
ir pramonės sistemų surinktą CO2 
panaudoti gaunant pridėtinės vertės, be 
to, šis metodas gali padėti kurti į aplinką 
mažai CO2 išmetančią ekonomiką. Turėtų 
būti tiriamos CO2 surinkimo ir 
panaudojimo sistemos ir technologijos, 
skirtos paversti CO2 produktais, pvz., 
cheminėmis medžiagomis, trąšomis, kuru 
ir bioaliejais.

Or. en

Pakeitimas 783
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anglies dioksidą galima rinkti sukuriant 
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sąveiką su anglies dioksido saugojimu 
cheminiuose produktuose (nuo anglies 
dioksido iki cheminių medžiagų). Be to, 
yra galimybė gaminti saugoti skirtą kurą, 
naudojant sintetines dujas. Šią galimybę 
galima naudoti siekiant sulyginti 
kintančią energijos gamybą, įtraukiant iš 
atsinaujinančiųjų energijos šaltinių gautą 
vandenilį. Pagamintą kurą galima 
naudoti gaminant elektrą piko 
valandomis. Norint naudoti šias sistemas, 
būtina sukurti mažų sąnaudų ir kurą 
palaikančias dujinimo technologijas.

Or. en

Pakeitimas 784
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalies 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, reikia laiku sukurti patikimą CO2 
infrastruktūrą, nes dauguma iškastinį 
kurą deginančių elektrinių ir kitų CO2 
šaltinių nebus arti saugojimo teritorijų, 
kurios daugeliu atveju yra žemiau jūros 
dugno, o elektrinės paprastai yra tose 
vietose, kuriose elektros paklausa yra 
didesnė.

Or. en

Pakeitimas 785
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama bus teikiama, ypač visai anglies Parama bus teikiama viešojo ir privačiojo 
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dioksido surinkimo ir saugojimo grandinei 
pademonstruoti, siekiant pristatyti 
skirtingus surinkimo, gabenimo ir 
saugojimo technologijų būdus. Taip pat 
bus atliekami moksliniai tyrimai, tolesniam 
šių technologijų vystymui vykdyti ir 
konkurencingesnėms surinkimo 
technologijoms, pagerintiems 
komponentams, integruotoms sistemoms ir 
procesams, saugiam geologiniam 
saugojimui ir racionaliems surinkto CO2 
plataus pakartotinio panaudojimo 
sprendimams pristatyti, kad būtų galima 
anglies dioksido surinkimo ir saugojimo 
technologijas komerciniais tikslais diegti 
iškastinio kuro elektrinėse ir kitose daug 
anglies dioksido išskiriančiose pramonės 
srityse, kurios veiks po 2020 m.

sektorių partnerysčių finansuojamiems 
tyrimams, ypač visai anglies dioksido 
surinkimo ir saugojimo grandinei 
pademonstruoti, siekiant pristatyti 
skirtingus surinkimo, gabenimo ir 
saugojimo technologijų būdus ir anglies 
dioksido surinkimo bei panaudojimo 
technologijas. Taip pat bus atliekami 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių 
finansuojami moksliniai tyrimai, 
tolesniam šių technologijų vystymui 
vykdyti ir konkurencingesnėms surinkimo 
ir panaudojimo technologijoms, 
pagerintiems komponentams, integruotoms 
sistemoms ir procesams, saugiam 
geologiniam saugojimui ir racionaliems 
surinkto CO2 plataus pakartotinio 
panaudojimo sprendimams pristatyti, kad 
būtų galima anglies dioksido surinkimo ir 
saugojimo technologijas komerciniais 
tikslais diegti iškastinio kuro elektrinėse ir 
kitose daug anglies dioksido išskiriančiose 
pramonės srityse, kurios veiks po 2020 m.

Or. en

Pagrindimas

Kartu reikia siekti ne tik CO2 surinkimo ir saugojimo, bet ir aplinką tausojančio ir tvaraus 
CO2 panaudojimo. Kadangi šie tyrimai yra pernelyg brangūs ir siekiama juos panaudoti 
komerciniais tikslais, juos taip pat turėtų finansuoti privatusis sektorius.

Pakeitimas 786
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geoterminės, hidroenergijos, jūros 
energijos bei atsinaujinančios energijos 
rūšys gali prisidėti prie Europos elektros 
energijos metu išskiriamo anglies dioksido 
kiekio sumažinimo, jeigu bus didinamas 
įvairių energijos gamybos ir naudojimo 

Geoterminės, hidroenergijos, jūros 
energijos bei atsinaujinančiosios energijos 
rūšys gali prisidėti prie Europos elektros 
energijos metu išskiriamo anglies dioksido 
kiekio sumažinimo, jeigu bus didinamas 
įvairių energijos gamybos ir naudojimo 
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būdų lankstumas. Šios veiklos tikslas yra 
ekonomiškai naudingas ir tvarias 
technologijas pradėti naudoti komerciniais 
tikslais, plačiai įdiegti pramoniniame 
lygmenyje, įskaitant integravimą į 
energetikos tinklą. Vandenyno energija, 
kaip antai potvynių, srovių ar bangų 
energija, gaunama tikrai be anglies 
dioksido išmetimo, ir ją galima numatyti. 
Mokslinių tyrimų dalis turėtų būti 
laboratoriniai novatoriški nebrangių 
komponentų ir medžiagų, naudojimo 
didelės korozijos ir apaugimo aplinkoje, 
tyrimai, taip pat demonstravimas įvairiomis 
Europos vandenyse sutinkamomis 
sąlygomis.

būdų lankstumas. Šios veiklos tikslas yra 
ekonomiškai naudingas ir tvarias 
technologijas pradėti naudoti komerciniais 
tikslais, plačiai įdiegti pramoniniame 
lygmenyje, įskaitant integravimą į 
energetikos tinklą. Vandenyno energija, 
kaip antai potvynių, srovių ar bangų 
energija, gaunama tikrai neišmetant anglies 
dioksido, ir ją galima numatyti. Mokslinių 
tyrimų dalis turėtų būti laboratoriniai 
novatoriški nebrangių komponentų ir 
medžiagų, naudojamų didelės korozijos ir 
apaugimo aplinkoje, tyrimai, taip pat 
demonstravimas įvairiomis Europos 
vandenyse sutinkamomis sąlygomis.
Siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą, ar 
hidroenergijos, geoterminės ir jūros 
energijos, taip pat kitų atsinaujinančiųjų 
energijos rūšių tikslas gali būti pasiektas, 
pagal SET planą šių energijos rūšių 
Europos pramonės iniciatyvai bus 
numatyta atskira biudžeto eilutė.

Or. it

Pakeitimas 787
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geoterminės, hidroenergijos, jūros 
energijos bei atsinaujinančios energijos 
rūšys gali prisidėti prie Europos elektros 
energijos metu išskiriamo anglies dioksido 
kiekio sumažinimo, jeigu bus didinamas 
įvairių energijos gamybos ir naudojimo 
būdų lankstumas. Šios veiklos tikslas yra 
ekonomiškai naudingas ir tvarias 
technologijas pradėti naudoti komerciniais 
tikslais, plačiai įdiegti pramoniniame 
lygmenyje, įskaitant integravimą į 
energetikos tinklą. Vandenyno energija, 

Geoterminės, hidroenergijos, jūros 
energijos bei atsinaujinančiosios energijos 
rūšys gali prisidėti prie Europos elektros 
energijos metu išskiriamo anglies dioksido 
kiekio sumažinimo, jeigu bus didinamas 
įvairių energijos gamybos ir naudojimo 
būdų lankstumas. Šios veiklos tikslas yra 
ekonomiškai naudingas ir tvarias 
technologijas pradėti naudoti komerciniais 
tikslais, įdiegti pramoniniame lygmenyje, 
įskaitant integravimą į energetikos tinklą. 
Vandenyno energija, kaip antai potvynių, 
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kaip antai potvynių, srovių ar bangų 
energija, gaunama tikrai be anglies 
dioksido išmetimo, ir ją galima numatyti. 
Mokslinių tyrimų dalis turėtų būti 
laboratoriniai novatoriški nebrangių 
komponentų ir medžiagų, naudojimo 
didelės korozijos ir apaugimo aplinkoje, 
tyrimai, taip pat demonstravimas
įvairiomis Europos vandenyse 
sutinkamomis sąlygomis.

srovių ar bangų energija, gaunama tikrai 
neišmetant anglies dioksido, ir ją galima 
numatyti. Mokslinių tyrimų dalis turėtų 
būti laboratoriniai novatoriški nebrangių 
komponentų ir medžiagų, naudojimo 
didelės korozijos ir apaugimo aplinkoje, 
tyrimai, be to, daugiau dėmesio reikėtų 
skirti demonstravimui įvairiomis Europos 
vandenyse sutinkamomis sąlygomis,
daugiausia dėmesio skiriant patvarumui, 
energijos panaudojimui ir prognozavimui, 
pradedant nuo mažų demonstravimo 
modelių.

Or. en

Pakeitimas 788
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.4a. Pereinamojo laikotarpio energijos 
išteklių poveikio aplinkai mažinimas
Mažai anglies dioksido į aplinką 
išskiriančios ekonomikos veiksmų planas 
rodo, kad dujos trumpu ir vidutiniu 
laikotarpiais gali padėti transformuoti 
energijos sistemą. Norint pasiekti 
reikalaujamą išmetamųjų teršalų 
mažinimo tikslą, šiuo pereinamuoju 
laikotarpiu reikia didelių investicijų į 
efektyvių, saugių ir patikimų mažataršių 
energijos technologijų, skirtų 
pereinamojo laikotarpio energijos 
ištekliams, mokslinius tyrimus, 
technologinę plėtrą, demonstravimą ir 
pateikimą rinkai. Atliekant technologijų 
mokslinius tyrimus ir demonstravimo 
projektus, turėtų būti pagerintas vietinio 
įprastinio ir neįprastinio 
angliavandenilio, kaip svarbaus elektros 
gamybai ir bendram šildymui bei 
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vėsinimui skirto kuro šaltinio, 
aplinkosauginis veiksmingumas, rizikos 
valdymas ir sauga. Tikslas yra sumažinti 
jų išmetamus teršalus ir poveikį aplinkai, 
kol juos bus galima pakeisti mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančiomis 
alternatyvomis.

Or. en

Pakeitimas 789
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant Europos energijos ir CO2 
sumažinimo tikslų, taip pat reikia plėtoti 
naują kurą ir mobiliuosius energijos 
šaltinius. Tai ypač svarbu, norint išspręsti 
pažangaus, ekologiško ir integruoto 
transporto problemą. Šių technologijų ir 
alternatyvaus kuro vertės grandinės nėra 
pakankami išvystytos, ir turi būti greičiau 
parengtos demonstravimo etapui.

Siekiant Europos energijos ir CO2 
sumažinimo tikslų, taip pat reikia plėtoti 
modalinius pokyčius, naują kurą ir 
mobiliuosius energijos šaltinius. Tai ypač 
svarbu, norint išspręsti pažangaus, 
ekologiško ir integruoto transporto 
problemą. Šių technologijų ir alternatyvaus 
kuro vertės grandinės nėra pakankami 
išvystytos, ir turi būti greičiau parengtos 
demonstravimo etapui.

Or. en

Pakeitimas 790
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio 3.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros kartos 

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros kartos 
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biokuro transportui plataus masto, tvarią 
gamybą ir labai efektyvios, kombinuotos 
šilumos ir elektros iš biomasės gamybą, 
įskaitant anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą. Tikslas yra vystyti ir 
demonstruoti technologijas skirtingiems 
bioenergijos keliams įvairias mastais, 
atsižvelgiant į skirtingas geografines ir 
klimatines sąlygas ir logistikos 
apribojimus. Ilgesniais moksliniais 
tyrimais bus remiamas tvarios bioenergijos 
pramonės vystymas po 2020 m. Šios 
veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo 
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

biokuro transportui plataus masto, tvarią 
gamybą ir labai efektyvios, kombinuotos 
šilumos ir elektros iš biomasės gamybą, 
įskaitant anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą. Tikslas yra vystyti ir 
demonstruoti technologijas skirtingiems 
bioenergijos keliams įvairias mastais, 
atsižvelgiant į didelio masto biomasės 
kieko gamybą konkurencingomis 
gamybos sąnaudomis esant skirtingoms 
geografinėms ir klimato sąlygoms ir 
logistikos apribojimams. Ilgesniais 
moksliniais tyrimais bus remiamas tvarios 
bioenergijos pramonės vystymas po 2020 
m. Šios veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo 
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

Or. en

Pakeitimas 791
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio 3.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros kartos 
biokuro transportui plataus masto, tvarią 
gamybą ir labai efektyvios, kombinuotos 
šilumos ir elektros iš biomasės gamybą, 
įskaitant anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą. Tikslas yra vystyti ir 
demonstruoti technologijas skirtingiems 
bioenergijos keliams įvairias mastais, 
atsižvelgiant į skirtingas geografines ir 
klimatines sąlygas ir logistikos 
apribojimus. Ilgesniais moksliniais 
tyrimais bus remiamas tvarios bioenergijos 

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus kartos biokuro 
transportui aplinkosaugos požiūriu tvarią 
ir klimatui nekenksmingą gamybą ir labai 
efektyvios, kombinuotos šilumos ir 
elektros iš biomasės gamybą. Tikslas yra 
vystyti ir demonstruoti technologijas 
skirtingiems bioenergijos keliams įvairias 
mastais, atsižvelgiant į įvairios biomasės
gamybos žaliavos atmosferos anglies 
dioksido „skolą“, įskaitant tiesioginį ir 
netiesioginį žemės naudojimo paskirties 
keitimą, skirtingas geografines ir klimato



AM\909647LT.doc 27/165 PE492.826v02-00

LT

pramonės vystymas po 2020 m. Šios 
veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo 
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

sąlygas ir logistikos apribojimus. Ilgesniais 
moksliniais tyrimais bus remiamas tvarios 
bioenergijos pramonės vystymas po 2020 
m. Šios veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo 
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

Or. en

Pakeitimas 792
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio 3.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros kartos 
biokuro transportui plataus masto, tvarią 
gamybą ir labai efektyvios, kombinuotos 
šilumos ir elektros iš biomasės gamybą, 
įskaitant anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą. Tikslas yra vystyti ir 
demonstruoti technologijas skirtingiems 
bioenergijos keliams įvairias mastais, 
atsižvelgiant į skirtingas geografines ir 
klimatines sąlygas ir logistikos 
apribojimus. Ilgesniais moksliniais 
tyrimais bus remiamas tvarios bioenergijos 
pramonės vystymas po 2020 m. Šios 
veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo 
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros kartos 
biokuro transportui plataus masto, tvarią 
gamybą ir labai efektyvios, kombinuotos 
šilumos ir elektros iš biomasės gamybą. 
Tikslas yra vystyti ir demonstruoti 
technologijas skirtingiems bioenergijos 
keliams įvairias mastais, atsižvelgiant į 
skirtingas geografines ir klimato sąlygas ir 
logistikos apribojimus. Ilgesniais 
moksliniais tyrimais bus remiamas tvarios 
bioenergijos pramonės vystymas po 2020 
m. Šios veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo 
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

Or. it
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Pakeitimas 793
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio 3.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros kartos
biokuro transportui plataus masto, tvarią 
gamybą ir labai efektyvios, kombinuotos 
šilumos ir elektros iš biomasės gamybą, 
įskaitant anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą. Tikslas yra vystyti ir 
demonstruoti technologijas skirtingiems 
bioenergijos keliams įvairias mastais, 
atsižvelgiant į skirtingas geografines ir 
klimatines sąlygas ir logistikos 
apribojimus. Ilgesniais moksliniais 
tyrimais bus remiamas tvarios bioenergijos 
pramonės vystymas po 2020 m. Šios 
veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo 
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros ir trečios 
kartų biokuro transportui plataus masto, 
visiškai tvarią gamybą ir labai efektyvios, 
kombinuotos šilumos ir elektros iš 
biomasės gamybą, įskaitant anglies 
dioksido surinkimą ir saugojimą. Tikslas 
yra vystyti ir demonstruoti technologijas 
skirtingiems bioenergijos keliams įvairias 
mastais, atsižvelgiant į skirtingas 
geografines ir klimato sąlygas ir logistikos 
apribojimus. Ilgesniais moksliniais 
tyrimais bus remiamas tvarios bioenergijos 
pramonės vystymas po 2020 m. Šios 
veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo 
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

Or. en

Pakeitimas 794
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio 3.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros kartos 
biokuro transportui plataus masto, tvarią 
gamybą ir labai efektyvios, kombinuotos 

Bioenergijos tikslas yra daugiausiai 
žadančias technologijas pritaikyti 
komerciniams tikslams, leisti skirtingos 
vertės grandinių pažangaus antros kartos 
biokuro transportui plataus masto, tvarią 
gamybą ir labai efektyvios, kombinuotos 
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šilumos ir elektros iš biomasės gamybą, 
įskaitant anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą. Tikslas yra vystyti ir 
demonstruoti technologijas skirtingiems 
bioenergijos keliams įvairias mastais, 
atsižvelgiant į skirtingas geografines ir 
klimatines sąlygas ir logistikos
apribojimus. Ilgesniais moksliniais 
tyrimais bus remiamas tvarios bioenergijos 
pramonės vystymas po 2020 m. Šios 
veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo 
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir 
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

šilumos ir elektros iš biomasės gamybą. 
Tikslas yra vystyti ir demonstruoti 
technologijas skirtingiems bioenergijos 
keliams įvairias mastais, atsižvelgiant į 
skirtingas geografines ir klimato sąlygas ir 
logistikos apribojimus. Ilgesniais 
moksliniais tyrimais bus remiamas tvarios 
bioenergijos pramonės vystymas po 2020 
m. Šios veiklos papildys tiekimo (žaliavos, 
biologiniai ištekliai) ir vartojimo 
(integravimo į transporto priemonių 
parkus) mokslinių tyrimų veiklą, atliktą ir
susijusią su kitais visuomenės uždaviniais.

Or. en

Pagrindimas

Anglies dioksido surinkimas ir saugojimas nėra bioenergijos technologija.

Pakeitimas 795
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio 3.3.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kuro elementai ir vandenilis turi didelį 
potencialą padėti spręsti Europos 
energetikos problemas. Norint šias 
technologijas paversti rinkoje 
konkurencingomis reikia smarkiai 
sumažinti sąnaudas. Pavyzdžiui, kuro 
elementų sistemų sąnaudas transportavimui 
per kitus 10 metų reikės sumažinti 
dešimteriopai. Tai padarius, parama bus 
teikiama didesnio masto kilnojamųjų, 
stacionariųjų ir transporto įrenginių 
demonstravimui ir ikikomercinio diegimo 
veiksmams ir susijusioms paslaugoms, taip 
pat ilgalaikiams moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai, siekiant Sąjungoje 
sukurti konkurencingą kuro elementų 

Kuro elementai ir vandenilis turi didelį 
potencialą padėti spręsti Europos 
energetikos problemas. Norint šias 
technologijas paversti rinkoje 
konkurencingomis reikia smarkiai 
sumažinti sąnaudas. Pavyzdžiui, kuro 
elementų sistemų sąnaudas transportavimui 
per kitus 10 metų reikės sumažinti bent
dešimteriopai. Tai padarius, parama bus 
teikiama didesnio masto kilnojamųjų, 
stacionariųjų ir transporto įrenginių 
demonstravimui ir ikikomercinio diegimo 
veiksmams ir susijusioms paslaugoms, taip 
pat ilgalaikiams moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai, siekiant Sąjungoje 
sukurti konkurencingą kuro elementų 
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grandinę ir tvarią vandenilio energijos 
gamybą ir infrastruktūrą. Reikia stipraus 
nacionalinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo, kad rinkos laimėjimai 
pasiektų tinkamą mastą, įskaitant 
atitinkamų standartų vystymą.

grandinę ir tvarią vandenilio energijos 
gamybą ir infrastruktūrą. Reikia stipraus 
nacionalinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo, kad rinkos laimėjimai 
pasiektų tinkamą mastą, įskaitant 
atitinkamų standartų vystymą.

Or. it

Pakeitimas 796
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio 3.3.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kuro elementai ir vandenilis turi didelį 
potencialą padėti spręsti Europos 
energetikos problemas. Norint šias 
technologijas paversti rinkoje 
konkurencingomis reikia smarkiai 
sumažinti sąnaudas. Pavyzdžiui, kuro 
elementų sistemų sąnaudas transportavimui 
per kitus 10 metų reikės sumažinti 
dešimteriopai. Tai padarius, parama bus 
teikiama didesnio masto kilnojamųjų, 
stacionariųjų ir transporto įrenginių 
demonstravimui ir ikikomercinio diegimo 
veiksmams ir susijusioms paslaugoms, taip 
pat ilgalaikiams moksliniams tyrimams ir 
technologijų plėtrai, siekiant Sąjungoje 
sukurti konkurencingą kuro elementų 
grandinę ir tvarią vandenilio energijos 
gamybą ir infrastruktūrą. Reikia stipraus 
nacionalinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo, kad rinkos laimėjimai 
pasiektų tinkamą mastą, įskaitant 
atitinkamų standartų vystymą.

Kuro elementai ir vandenilis turi didelį 
potencialą padėti spręsti Europos 
energetikos problemas. Norint šias 
technologijas paversti rinkoje 
konkurencingomis reikia smarkiai 
sumažinti sąnaudas. Pavyzdžiui, kuro 
elementų sistemų sąnaudas transportavimui 
per kitus 10 metų reikės sumažinti 
dešimteriopai. Tai padarius, parama bus 
teikiama kilnojamųjų, stacionariųjų ir 
transporto įrenginių demonstravimui ir 
ikikomercinio diegimo veiksmams ir 
susijusioms paslaugoms, taip pat 
ilgalaikiams moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai, siekiant Sąjungoje 
sukurti tvarią kuro elementų grandinę ir 
tvarią vandenilio energijos gamybą ir 
infrastruktūrą. Reikia stipraus nacionalinio 
ir tarptautinio bendradarbiavimo, kad 
rinkos laimėjimai pasiektų tinkamą mastą, 
įskaitant atitinkamų standartų vystymą.

Or. en
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Pakeitimas 797
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio 3.3.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Yra daug naujų būdų, turinčių ilgalaikį 
potencialą, pavyzdžiui, metalo miltelių
kuras, kuras iš fotosintezės 
mikroorganizmų (vandens ir žemės 
aplinkoje) ir iš dirbtinės fotosintezės 
imitatorių. Šios naujos rūšys gali pasiūlyti 
galimybę efektyvesniam energijos 
keitimui, ekonomiškai labiau 
konkurencingas ir tvaresnes technologijas 
bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
beveik neišskiriančius procesus, kurie 
žemės ūkyje neturėtų konkurentų. Parama 
bus pirmiausiai teikiama tam, kad šios 
naujos ir kitos potencialios technologijos 
iš laboratorijų būtų pateiktos 
ikikomerciniam demonstravimui iki 2020 
m.

Yra daug naujų būdų, turinčių ilgalaikį 
potencialą, pavyzdžiui, kuras iš 
fotosintezės mikroorganizmų (vandens ir 
žemės aplinkoje) ir iš dirbtinės fotosintezės 
imitatorių. Šios naujos rūšys gali pasiūlyti 
galimybę efektyvesniam energijos 
keitimui, ekonomiškai labiau 
konkurencingas ir tvaresnes technologijas 
bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
beveik neišskiriančius procesus, kurie 
žemės ūkyje neturėtų konkurentų. Parama 
bus pirmiausiai teikiama tam, kad tvarios ir
saugios technologijos iš laboratorijų būtų 
pateiktos demonstravimui, daugiausia 
dėmesio skiriant energijos gyvavimo ciklo 
sąnaudoms ir poveikiui aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 798
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.3a. Lanksčios ir efektyvios iškastinį 
kurą naudojančios elektrinės. Įvairių 
atsinaujinančiųjų išteklių naudojimas
Lanksčios ir efektyvios iškastinį kurą 
naudojančios elektrinės vis dar labai 
svarbios užtikrinant tinklo pastovumą ir 
elektros energijos tiekimo saugumą. 
Pereinamuoju laikotarpiu, kai pereinama 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
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technologijų ekonomikos, kyla uždavinys 
subalansuoti elektros energiją, gaunamą 
iš įvairių atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių, ir tradicinių elektrinių gaminamą 
energiją. Tradicinės elektrinės šiuo metu 
projektuojamos tokios, kurios galėtų dirbti 
bazinės apkrovos sąlygomis, nes 
papildomai naudojant atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją, jos dažnai dirbs daline 
apkrova. Dirbdamos šiuo režimu jos 
mažiau veiksmingos ir išmeta daugiau 
teršalų.
Būtina atlikti tyrimus, padėsiančius 
optimizuoti tradicinių elektrinių 
lankstumą ir efektyvumą dirbant daline 
apkrova ir taip užtikrinti lanksčią bei 
efektyvią pagalbą ateityje, kuri prisidės 
prie atsinaujinančiųjų išteklių energetikos 
plėtros ir pamažu užtikrins didesnę 
elektros iš įvairių atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių integravimą į tinklą.

Or. en

Pakeitimas 799
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4. Bendras pažangus Europos elektros
tinklas

3.4. Bendras pažangus ir lankstus Europos 
energijos tinklas

Or. en

Pakeitimas 800
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.4 papunkčio pirma pastraipa



AM\909647LT.doc 33/165 PE492.826v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektros tinklai turi susidoroti su trimis 
tarpusavyje susijusiais iššūkiais, kad būtų 
sukurta vartotojui patogi ir vis mažiau 
anglies dioksido į aplinką išskirianti 
elektros sistema: paneuropinės rinkos 
sukūrimas; didelės atsinaujinančių
energijos šaltinių naudojimo plėtros 
integracija; ir bendravimo tarp milijonų 
tiekėjų ir klientų (kartu su augančiais namų 
ūkiais), įskaitant elektros transporto 
priemonių savininkus, valdymas. Ateities 
elektros tinklai atliks pagrindinį vaidmenį 
pereinant prie visiškai anglies dioksido 
neišskiriančių elektros sistemų, tuo pačiu
vartotojams pasiūlant papildomą lankstumą 
ir išlaidų sumažinimą. Pagrindinis tikslas 
iki 2020 m. yra apie 35 proc. elektros 
energijos perduoti ir paskirstyti iš 
išskirstytų ir koncentruotų atsinaujinančių
energijos šaltinių.

Energijos tinklai turi susidoroti su trimis 
tarpusavyje susijusiais iššūkiais, kad būtų 
sukurta vartotojui patogi ir vis mažiau 
anglies dioksido į aplinką išskirianti 
elektros sistema: paneuropinės rinkos 
sukūrimas; didelės atsinaujinančiųjų
energijos išteklių naudojimo plėtros 
integracija; ir bendravimo tarp milijonų 
tiekėjų ir klientų (kartu su augančiais namų 
ūkiais), įskaitant elektros transporto 
priemonių savininkus, valdymas. Ateities 
elektros tinklai atliks pagrindinį vaidmenį 
pereinant prie visiškai anglies dioksido 
neišskiriančių elektros sistemų, kartu
vartotojams pasiūlant papildomą lankstumą 
ir išlaidų sumažinimą. Pagrindinis tikslas 
iki 2020 m. yra apie 35 proc. elektros 
energijos perduoti ir paskirstyti iš 
išskirstytų ir koncentruotų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Or. en

Pakeitimas 801
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.4 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektros tinklai turi susidoroti su trimis 
tarpusavyje susijusiais iššūkiais, kad būtų 
sukurta vartotojui patogi ir vis mažiau 
anglies dioksido į aplinką išskirianti
elektros sistema: paneuropinės rinkos 
sukūrimas; didelės atsinaujinančių
energijos šaltinių naudojimo plėtros 
integracija; ir bendravimo tarp milijonų 
tiekėjų ir klientų (kartu su augančiais namų 
ūkiais), įskaitant elektros transporto 
priemonių savininkus, valdymas. Ateities 

Elektros tinklai turi susidoroti su trimis 
tarpusavyje susijusiais iššūkiais, kad būtų 
sukurta vartotojui patogi ir vis daugiau 
atsinaujinančiaisiais ištekliais pagrįsta
elektros sistema: paneuropinės rinkos 
sukūrimas; didelės atsinaujinančiųjų
energijos išteklių naudojimo plėtros 
integracija; ir bendravimo tarp milijonų 
tiekėjų ir klientų (kartu su augančiais namų 
ūkiais), įskaitant elektros transporto 
priemonių savininkus, valdymas. Ateities 
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elektros tinklai atliks pagrindinį vaidmenį 
pereinant prie visiškai anglies dioksido 
neišskiriančių elektros sistemų, tuo pačiu
vartotojams pasiūlant papildomą lankstumą 
ir išlaidų sumažinimą. Pagrindinis tikslas 
iki 2020 m. yra apie 35 proc. elektros 
energijos perduoti ir paskirstyti iš 
išskirstytų ir koncentruotų atsinaujinančių
energijos šaltinių.

elektros tinklai atliks pagrindinį vaidmenį 
pereinant prie visiškai 
atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais 
pagrįstų elektros sistemų, kartu
vartotojams pasiūlant papildomą lankstumą 
ir išlaidų sumažinimą. Pagrindinis tikslas 
iki 2020 m. yra apie 35 proc. elektros 
energijos perduoti ir paskirstyti iš 
išskirstytų ir koncentruotų 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių.

Or. en

Pakeitimas 802
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.4 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos galimybės sėkmingai subalansuoti 
energijos tiekimą ir poreikį turi būti 
svarstomos, kad būtų sumažinti išmetamų 
dujų kiekiai ir sąnaudos. Turi būti 
išnagrinėtos ir į elektros tinklą įdiegtos 
naujos energijos sistemų technologijos bei 
dvikryptė, skaitmeninė komunikacijos 
infrastruktūra. Tai leis geriau planuoti, 
stebėti, kontroliuoti ir saugiai naudoti 
tinklus normaliomis ir kritinėmis 
sąlygomis, o taip pat valdyti bendravimą 
tarp tiekėjų ir klientų, transportuoti, valdyti 
ir prekiauti energijos srautu. Būsimos 
infrastruktūros diegimui rodikliai yra 
nustatomi, o išlaidų ir pajamų analizė 
atliekama įvertinant energijos sistemos 
plėtrą. Be to, sinergijos tarp pažangių 
tinklų ir telekomunikacijos sistemų bus 
sumažintos, kad būtų išvengta investicijų 
dubliavimo, ir pagreitintas pažangių 
energetikos paslaugų diegimas.

Visos galimybės sėkmingai subalansuoti 
energijos tiekimą ir poreikį turi būti 
svarstomos, kad būtų sumažinti išmetamų 
dujų kiekiai ir sąnaudos. Turi būti 
išnagrinėtos ir į elektros tinklą įdiegtos 
naujos energijos sistemų technologijos, 
paklausos valdymas bei dvikryptė, 
skaitmeninė komunikacijos infrastruktūra. 
Tai leis geriau planuoti, stebėti, 
kontroliuoti ir saugiai naudoti tinklus 
normaliomis ir kritinėmis sąlygomis, o taip 
pat valdyti bendravimą tarp tiekėjų ir 
klientų, transportuoti, valdyti ir prekiauti 
energijos srautu. Būsimos infrastruktūros 
diegimui rodikliai yra nustatomi, o išlaidų 
ir pajamų analizė atliekama įvertinant 
energijos sistemos plėtrą. Be to, sinergijos 
tarp pažangių tinklų ir telekomunikacijos 
sistemų bus sumažintos, kad būtų išvengta 
investicijų dubliavimo, ir pagreitintas 
pažangių energetikos paslaugų diegimas.

Or. en
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Pakeitimas 803
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.4 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nauji energijos saugojimo būdai (įskaitant 
dideles talpas ir elementus) ir transporto 
priemonių sistemos suteiks reikiamą 
lankstumą tarp gamybos ir poreikio. 
Patobulintos IRT technologijos toliau 
didins elektros poreikio lankstumą 
aprūpinant klientus (pramoninius, 
komercinius ir namų) reikiamais 
automatizuotais įrankiais.

Nauji energijos saugojimo būdai (įskaitant 
dideles talpas ir elementus) ir transporto 
priemonių sistemos suteiks reikiamą 
lankstumą tarp gamybos ir poreikio. 
Patobulintos IRT technologijos toliau 
didins elektros poreikio lankstumą 
aprūpinant klientus (pramoninius, 
komercinius ir namų) reikiamais 
automatizuotais ir valdymo įrankiais.

Or. en

Pakeitimas 804
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4a. Neiškastinio kuro atsargos ir 
balansavimo technologijos
Remiantis Energetikos veiksmų plane iki 
2050 m. pateikta Komisijos analize, iki 
2030 m. Sąjungos elektros sektorius turės 
sumažinti išskiriamo anglies dioksido 
kiekį iki 93–99 proc. Dėl šios priežasties, 
norint pasiekti ilgalaikius Sąjungos 
tikslus klimato ir energetikos srityse, po 
2030 m. Sąjungoje nebebus leidžiama 
elektros gamyba naudojant iškastinį kurą 
ar bet kuri kita anglies dioksidą išskirianti 
technologija (arba bus ribojama iki 
visiško minimumo). Todėl, norint 
paspartinti neiškastinio kuro atsargų ir 
lanksčių bei visiškai tvarių balansavimo 
technologijų plėtrą ir naudojimą, 
reikalingi skubūs moksliniai tyrimai, kad 
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būtų galima sėkmingai integruoti sparčiai 
didėjančią įvairių atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių pasiūlą.
Iškastinio kuro technologijoms nebus 
suteiktas finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“, nes jos yra išvystytos 
ir jau gauna pakankamai paramos iš 
išplėtotos iškastinio kuro pramonės. Tokių 
anglies dioksidą išskiriančių technologijų 
finansavimas iš ribotų Sąjungos išteklių 
nesuderinamas su Sąjungos išskiriamo 
anglies dioksido kiekio mažinimo 
programa iki 2050 m.

Or. en

Pakeitimas 805
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujos, efektyvesnės ir labiau 
konkurencingų sąnaudų technologijos bus 
reikalingos ilgą laiką. Pažanga turi būti 
pagreitinta naudojant įvairių disciplinų 
mokslinius tyrimus, kad būtų pasiekti 
moksliniai laimėjimai energijos koncepcijų 
ir didelio poveikio technologijų (pvz. 
nanomokslai, medžiagų mokslai, kietųjų 
kūnų fizika, IRT, biologiniai mokslai, 
kompiuterių naudojimas, kosminė erdvė) 
srityje, taip pat ateities ir jau pasirodančių 
technologijų inovacijų vystymą.

Naujos, efektyvesnės ir labiau 
konkurencingų sąnaudų technologijos bus 
reikalingos ilgą laiką. Pažanga turi būti 
pagreitinta naudojant įvairių disciplinų 
mokslinius tyrimus, kad būtų pasiekti 
moksliniai laimėjimai energijos koncepcijų 
ir didelio poveikio technologijų (pvz. 
nanomokslai, medžiagų mokslai, kietųjų 
kūnų fizika, IRT, biologiniai mokslai, 
kompiuterių naudojimas, kosminė erdvė, 
kritiniai metalai iš atliekų, liekanos ir 
šalutiniai produktai) srityje, taip pat 
ateities ir jau pasirodančių technologijų 
inovacijų vystymą.

Or. en

Pagrindimas

Saugios, švarios ir efektyvios energetikos neįmanoma pasiekti plačiai nenaudojant 
atsinaujinančiųjų energijos išteklų, kurie yra pagrįsti kai kuriais kritiniais metalais. Reikia 
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atsižvelgti į visus technologinius šių metalų gavimo būdus, įskaitant gavimą iš atliekų, kuris 
yra tarpdisciplininių mokslinių tyrimų objektas.

Pakeitimas 806
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.5 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangūs moksliniai tyrimai taip pat bus 
reikalingi pateikiant sprendimus, kaip 
pritaikyti energijos sistemas 
besikeičiančioms klimato sąlygoms. 
Prioritetai turi būti priderinti prie naujausių 
mokslinių ir technologinių poreikių ir 
galimybių ar naujai stebimo reiškinio, kuris 
galėtų nustatyti perspektyvą ar riziką 
visuomenei, ir tai galima padaryti 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“.

Pažangūs moksliniai tyrimai taip pat bus 
reikalingi pateikiant sprendimus, kaip 
pritaikyti energijos sistemas 
besikeičiančioms klimato sąlygoms. Reikia 
spręsti su saulės ir vėjo energijos 
pertrūkiais susijusius uždavinius. 
Prioritetai turi būti priderinti prie naujausių 
mokslinių ir technologinių poreikių ir 
galimybių ar naujai stebimo reiškinio, kuris 
galėtų nustatyti perspektyvą ar riziką 
visuomenei, ir tai galima padaryti 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“.

Or. en

Pakeitimas 807
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.5 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangūs moksliniai tyrimai taip pat bus 
reikalingi pateikiant sprendimus, kaip 
pritaikyti energijos sistemas 
besikeičiančioms klimato sąlygoms. 
Prioritetai turi būti priderinti prie naujausių 
mokslinių ir technologinių poreikių ir 
galimybių ar naujai stebimo reiškinio, kuris 
galėtų nustatyti perspektyvą ar riziką 
visuomenei, ir tai galima padaryti 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“.

Galima įtraukti mokslinius tyrimus ir 
demonstravimo projektus, siekiant 
pagerinti naujų energijos išteklių, 
pavyzdžiui, neįprastinio angliavandenilio, 
aplinkosauginį veiksmingumą, rizikos 
valdymą ir saugą. Pažangūs moksliniai
tyrimai taip pat bus reikalingi pateikiant 
sprendimus, kaip pritaikyti energijos 
sistemas besikeičiančioms klimato 
sąlygoms. Prioritetai turi būti priderinti 
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prie naujausių mokslinių ir technologinių 
poreikių ir galimybių ar naujai stebimo 
reiškinio, kuris galėtų nustatyti perspektyvą 
ar riziką visuomenei, ir tai galima padaryti 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“.

Or. en

Pakeitimas 808
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.7 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios inovacijos turėtų būti sutelktos į 
palankių rinkos sąlygų kūrimą mažai 
anglies dioksido išskiriančių,
atsinaujinančios energijos ir energijos 
efektyvumo technologijų ir sprendimų 
reguliavimo, administravimo ir 
finansavimo lygmenyje. Parama bus 
teikiama priemonėms, palengvinančioms 
energetikos politikos įgyvendinimą, 
parengiančioms pagrindus investicijoms ir 
palaikančioms visuotinį pripažinimą 
kuriančiam ir vykdančiam pajėgumui.

Tokios inovacijos turėtų būti sutelktos į 
palankių rinkos sąlygų kūrimą 
atsinaujinančiosios energijos ir galutiniam 
vartotojui skirtų energijos vartojimo 
požiūriu efektyvių technologijų ir 
sprendimų reguliavimo, administravimo ir 
finansavimo lygmenyje. Parama bus 
teikiama priemonėms, palengvinančioms 
energetikos politikos įgyvendinimą, 
parengiančioms pagrindus investicijoms ir 
palaikančioms visuotinį pripažinimą ir 
dalyvavimą kuriančiam ir vykdančiam 
pajėgumui.

Or. en

Pakeitimas 809
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.7 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į 3.6 ir šį punktą programa 
„Pažangi energetika Europai“, kuri 
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sėkmingai įgyvendinta vykdant 
Konkurencingumo ir inovacijų programą, 
tęsiama suteikiant daugiau biudžeto lėšų 
pagal dabartinę programą „Horizontas 
2020“.

Or. en

Pakeitimas 810
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios veiklos įgyvendinimo prioriteto 
nustatymas priklauso nuo poreikio stiprinti 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
Europos dimensiją. Pagrindinis tikslas bus 
remti Strateginio energijos technologijų 
plano (SET plano) mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkės įgyvendinimą, kad 
būtų pasiekti Sąjungos energetikos ir 
klimato kaitos politikos tikslai. SET plano 
veiksmų ir įgyvendinimo planai suteiks 
vertingą indėlį rengiant darbo programas. 
SET plano valdymo struktūra bus 
naudojama kaip strateginio prioritetų 
nustatymo ir Energetikos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų visoje Sąjungoje koordinavimo 
pagrindas.

Šios veiklos įgyvendinimo prioriteto 
nustatymas priklauso nuo poreikio stiprinti 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
Europos dimensiją. Pagrindinis tikslas bus 
remti Strateginio energijos technologijų 
plano (SET plano) mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkės įgyvendinimą, kad 
būtų pasiekti Sąjungos energetikos ir 
klimato kaitos politikos tikslai. SET plano 
veiksmų ir įgyvendinimo planai suteiks 
vertingą indėlį rengiant darbo programas. 
SET plano valdymo struktūra bus 
naudojama kaip strateginio prioritetų 
nustatymo ir Energetikos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų visoje Sąjungoje koordinavimo 
pagrindas. Dėl priemonių, pagal kurias 
finansuojami Europos pramonės 
iniciatyvų įgyvendinimo planuose 
nurodyti prioritetai, bus oficialiai ir 
aiškiai atsižvelgta į pramonės indėlį 
vadovaujantis Europos pramonės 
iniciatyvomis. Iniciatyvos bus 
finansuojamos naudojant technologijoms 
skirtas biudžeto eilutes, sukurtas pagal 
SET plano biudžeto eilutę.

Or. en
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Pagrindimas

Atskiroms pramonės iniciatyvoms numatytos biudžeto eilutės suteikia daugiau skaidrumo ir 
padeda išvengti derėjimosi dėl vieną kitą papildančių technologijų, pavyzdžiui, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų, energijos vartojimo efektyvumo ir 
pažangiųjų tinklų.

Pakeitimas 811
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios veiklos įgyvendinimo prioriteto 
nustatymas priklauso nuo poreikio stiprinti 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
Europos dimensiją. Pagrindinis tikslas bus 
remti Strateginio energijos technologijų 
plano (SET plano) mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkės įgyvendinimą, kad 
būtų pasiekti Sąjungos energetikos ir 
klimato kaitos politikos tikslai. SET plano 
veiksmų ir įgyvendinimo planai suteiks 
vertingą indėlį rengiant darbo programas. 
SET plano valdymo struktūra bus 
naudojama kaip strateginio prioritetų 
nustatymo ir Energetikos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų visoje Sąjungoje koordinavimo 
pagrindas.

Šios veiklos įgyvendinimo prioriteto 
nustatymas priklauso nuo poreikio stiprinti 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
Europos dimensiją. Pagrindinis tikslas bus 
remti Strateginio energijos technologijų 
plano (SET plano) mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkės įgyvendinimą, kad 
būtų pasiekti Sąjungos energetikos ir 
klimato kaitos politikos tikslai. SET plano 
veiksmų ir įgyvendinimo planai suteiks 
vertingą indėlį rengiant darbo programas. 
SET plano valdymo struktūra bus 
naudojama kaip strateginio prioritetų 
nustatymo ir Energetikos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų visoje Sąjungoje koordinavimo 
pagrindas. Dėl Europos pramonės 
iniciatyvų įgyvendinimo planuose 
nurodytų prioritetų finansavimo bus 
atsižvelgta į pramonės indėlį 
vadovaujantis Europos pramonės 
iniciatyvomis. Iniciatyvos bus 
finansuojamos naudojant technologijoms 
skirtas biudžeto eilutes, sukurtas pagal 
SET plano biudžeto eilutę.

Or. en

Pakeitimas 812
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.8 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios veiklos įgyvendinimo prioriteto 
nustatymas priklauso nuo poreikio stiprinti 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
Europos dimensiją. Pagrindinis tikslas bus 
remti Strateginio energijos technologijų 
plano (SET plano) mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkės įgyvendinimą, kad 
būtų pasiekti Sąjungos energetikos ir 
klimato kaitos politikos tikslai. SET plano 
veiksmų ir įgyvendinimo planai suteiks 
vertingą indėlį rengiant darbo programas. 
SET plano valdymo struktūra bus 
naudojama kaip strateginio prioritetų 
nustatymo ir Energetikos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų visoje Sąjungoje koordinavimo 
pagrindas.

Šios veiklos įgyvendinimo prioriteto 
nustatymas priklauso nuo poreikio stiprinti 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
Europos dimensiją. Pagrindinis tikslas bus 
remti Strateginio energijos technologijų 
plano (SET plano) mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkės įgyvendinimą, visų 
pirma technologijų, kurios tikrai padėtų 
siekti Sąjungos energetikos ir klimato 
kaitos politikos 2020 ir 2050 m. tikslų, 
srityje, daugiausia dėmesio skiriant 
technologijoms, kurios labiausiai padeda 
kuri naujas darbo vietas. SET plano 
veiksmų ir įgyvendinimo planai suteiks 
vertingą indėlį rengiant darbo programas. 
SET plano valdymo struktūra bus 
naudojama kaip strateginio prioritetų 
nustatymo ir Energetikos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų visoje Sąjungoje koordinavimo 
pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 813
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.8 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne technologijų darbotvarkei bus taikoma 
Sąjungos energetikos politika ir teisės 
aktai. Bus remiamas aplinkos parengimas 
rodytų technologijų ir paslaugų sprendimų, 
procesų ir politikos iniciatyvų, susijusių su 
mažai anglies dioksido išskiriančiomis 
technologijomis ir energijos efektyvumu, 

Ne technologijų darbotvarkei bus taikoma 
Sąjungos energetikos politika ir teisės 
aktai. Bus remiamas aplinkos parengimas 
rodytų technologijų ir paslaugų sprendimų, 
procesų ir politikos iniciatyvų, susijusių su 
atsinaujinančiųjų išteklių technologijomis 
ir energijos efektyvumu, masinio diegimo 
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masinio diegimo visoje Sąjungoje. Tai gali 
apimti techninę pagalbą energijos 
efektyvumo ir atsinaujinančios energijos 
investicijų vykdymui ir vystymui.

visoje Sąjungoje. Tai gali apimti techninę 
pagalbą energijos efektyvumo ir 
atsinaujinančiosios energijos investicijų 
vykdymui ir vystymui.

Or. en

Pakeitimas 814
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.8 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Partnerystė su Europos suinteresuotaisiais 
asmenimis bus svarbi dalijantis ištekliais ir 
drauge vykdant darbus. Atskirais atvejais,
galima pamanyti, kad esamos SET plano 
Europos pramonės iniciatyvos yra 
paverstos į formalias viešas ir privačias
partnerystes, taip manant, kad jos 
padidintų nacionalinio finansavimo lygį ir 
sanglaudą ir skatintų bendrus valstybių 
narių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiksmus. Dėmesys bus teikiamas paramos, 
įskaitant valstybių narių, teikimui 
mokslinių tyrimų vykdytojų sąjungoms, 
ypač Europos energijos gamybos 
mokslinių tyrimų sąjungai, įsteigtai pagal 
SET planą, kad sutelktų viešuosius
mokslinių tyrimų išteklius ir 
infrastruktūras Europai svarbių mokslinių 
tyrimų sričių klausimams spręsti. 
Tarptautinio koordinavimo veiksmais turi 
būti remiami SET plano prioritetai pagal 
kintamos geometrijos principą, 
atsižvelgiant į šalių pajėgumus ir specifiką.

Partnerystė su Europos suinteresuotaisiais 
asmenimis bus svarbi dalijantis ištekliais ir 
drauge vykdant darbus. Šioje srityje turi 
būti plėtojamos inovacinės priemonės, 
kuriomis spartinami moksliniai tyrimai, 
pavyzdžiui, patentų sujungimas, dėl kurio 
galima bendrai naudotis pramoninės 
nuosavybės teisėmis mokant tinkamas 
kompensacijas šių teisių turėtojams, arba 
premijos už inovacijas, kad būtų 
skatinamas moksliniams tyrimams 
kylančių kliūčių šalinimas ir padedama 
skatinti viešojo ir privačiojo sektorių 
pastangas. Atskirais atvejais galima 
numatyti esamas SET plano Europos 
pramonės iniciatyvas paversti į oficialias
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, 
kad būtų padidintas nacionalinio 
finansavimo lygis ir nuoseklumas ir 
skatinami bendri valstybių narių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiksmai. Dėmesys bus 
teikiamas paramos, įskaitant valstybių 
narių, teikimui viešųjų mokslinių tyrimų 
vykdytojų sąjungoms, ypač Europos 
energijos gamybos mokslinių tyrimų 
sąjungai, įsteigtai pagal SET planą, siekiant 
bendrai naudotis viešaisiais mokslinių 
tyrimų ištekliais ir infrastruktūros objektais
Europai svarbių mokslinių tyrimų sričių 
klausimams spręsti. Tarptautinio 
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koordinavimo veiksmais turi būti remiami 
SET plano prioritetai pagal kintamos 
geometrijos principą, atsižvelgiant į šalių 
pajėgumus ir specifiką.

Or. fr

Pakeitimas 815
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.8 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Partnerystė su Europos suinteresuotaisiais 
asmenimis bus svarbi dalijantis ištekliais ir 
drauge vykdant darbus. Atskirais atvejais, 
galima pamanyti, kad esamos SET plano 
Europos pramonės iniciatyvos yra 
paverstos į formalias viešas ir privačias 
partnerystes, taip manant, kad jos 
padidintų nacionalinio finansavimo lygį ir 
sanglaudą ir skatintų bendrus valstybių 
narių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiksmus. Dėmesys bus teikiamas 
paramos, įskaitant valstybių narių, teikimui 
mokslinių tyrimų vykdytojų sąjungoms, 
ypač Europos energijos gamybos 
mokslinių tyrimų sąjungai, įsteigtai pagal 
SET planą, kad sutelktų viešuosius 
mokslinių tyrimų išteklius ir infrastruktūras 
Europai svarbių mokslinių tyrimų sričių 
klausimams spręsti. Tarptautinio 
koordinavimo veiksmais turi būti remiami 
SET plano prioritetai pagal kintamos 
geometrijos principą, atsižvelgiant į šalių 
pajėgumus ir specifiką.

Partnerystė su Europos suinteresuotaisiais 
asmenimis bus svarbi dalijantis ištekliais ir 
drauge vykdant darbus. Dėmesys bus 
teikiamas paramos, įskaitant valstybių 
narių, teikimui mokslinių tyrimų vykdytojų 
sąjungoms, ypač Europos energijos 
gamybos mokslinių tyrimų sąjungai, 
įsteigtai pagal SET planą, kad sutelktų 
viešuosius mokslinių tyrimų išteklius ir 
infrastruktūras Europai svarbių mokslinių 
tyrimų sričių klausimams spręsti. 
Tarptautinio koordinavimo veiksmais turi 
būti remiami SET plano prioritetai pagal 
kintamos geometrijos principą, 
atsižvelgiant į šalių pajėgumus ir specifiką.

Or. en

Pakeitimas 816
Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.8 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Partnerystė su Europos suinteresuotaisiais 
asmenimis bus svarbi dalijantis ištekliais ir 
drauge vykdant darbus. Atskirais atvejais, 
galima pamanyti, kad esamos SET plano 
Europos pramonės iniciatyvos yra 
paverstos į formalias viešas ir privačias 
partnerystes, taip manant, kad jos padidintų 
nacionalinio finansavimo lygį ir sanglaudą 
ir skatintų bendrus valstybių narių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmus. 
Dėmesys bus teikiamas paramos, įskaitant 
valstybių narių, teikimui mokslinių tyrimų 
vykdytojų sąjungoms, ypač Europos 
energijos gamybos mokslinių tyrimų 
sąjungai, įsteigtai pagal SET planą, kad 
sutelktų viešuosius mokslinių tyrimų 
išteklius ir infrastruktūras Europai svarbių 
mokslinių tyrimų sričių klausimams 
spręsti. Tarptautinio koordinavimo 
veiksmais turi būti remiami SET plano 
prioritetai pagal kintamos geometrijos 
principą, atsižvelgiant į šalių pajėgumus ir 
specifiką.

Partnerystė su Europos suinteresuotaisiais 
asmenimis bus svarbi dalijantis ištekliais ir 
drauge vykdant darbus. Atskirais atvejais, 
galima pamanyti, kad esamos SET plano 
Europos pramonės iniciatyvos yra 
paverstos į formalias viešas ir privačias 
partnerystes, taip manant, kad jos padidintų 
nacionalinio finansavimo lygį ir sanglaudą 
ir skatintų bendrus valstybių narių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmus. 
Dėmesys bus teikiamas paramos, įskaitant 
valstybių narių, teikimui mokslinių tyrimų 
vykdytojų sąjungoms, ypač Europos 
energijos gamybos mokslinių tyrimų 
sąjungai, įsteigtai pagal SET planą, kad 
sutelktų viešuosius mokslinių tyrimų 
išteklius ir infrastruktūras Europai svarbių 
mokslinių tyrimų sričių klausimams 
spręsti. Tarptautinio koordinavimo 
veiksmais turi būti remiami SET plano 
prioritetai pagal kintamos geometrijos 
principą, atsižvelgiant į šalių pajėgumus ir 
specifiką. Programos „Horizontas“ 
finansavimas nebus teikiamas naudojant 
mechanizmus, kuriems reikia ir 
nacionalinio finansavimo, nebent būtų 
parengtos priemonės, leidžiančios visišką 
projekto partnerių iš šalių, kurios negali 
teikti finansavimo, dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 817
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.8 papunkčio ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SET plano Europos Komisijos 
informacijos sistema bus sutelkta drauge su 
suinteresuotaisiais asmenimis 
pagrindiniams veiklos rodikliams (angl. 
KPI) kurti, įgyvendinimo pažangai stebėti, 
kuri bus nuolatos peržiūrima, atsižvelgiant 
į paskutinius atnaujinimus. Plačiau šio 
uždavinio įgyvendinimu bus siekiama 
gerinti susijusių Sąjungos programų, 
iniciatyvų ir politikos, pavyzdžiui, 
sanglaudos politikos, koordinavimą ypač 
per pažangias nacionalines ir regionines 
strategijas, Šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos 
mechanizmus, pavyzdžiui, dėl paramos 
demonstraciniams projektams.

SET plano Europos Komisijos 
informacijos sistema bus sutelkta drauge su 
suinteresuotaisiais asmenimis 
pagrindiniams veiklos rodikliams (angl. 
KPI) kurti, įgyvendinimo pažangai stebėti, 
kuri bus nuolatos peržiūrima, atsižvelgiant 
į paskutinius atnaujinimus. Plačiau šio 
uždavinio įgyvendinimu bus siekiama 
gerinti susijusių Sąjungos programų, 
iniciatyvų ir politikos, pavyzdžiui, 
sanglaudos politikos, koordinavimą ypač 
per pažangias nacionalines ir regionines 
strategijas, Šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos 
mechanizmus, pavyzdžiui, dėl paramos 
demonstraciniams atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos ir energijos vartojimo 
efektyvumo sričių projektams.

Or. en

Pakeitimas 818
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.8 papunkčio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimų priėmimo prioritetai ir 
įsisavinimas rinkoje turėtų būti pagrįsti 
programos „Pažangi energetika Europai“ 
sėkme. Nuo šios programos parengimo 
2003 m. pagal ją suteiktas finansavimas 
daugiau kaip 500 Europos projektų, 
kuriuose dalyvavo 3 500 Europos 
organizacijų. Programoje „Pažangi 
energetika Europai“ turėtų būti ir toliau 
keliami panašūs tikslai; ji turėtų būti 
valdoma taip pat kaip iki šiol.

Or. en
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Pakeitimas 819Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pažangus, „žaliasis“ ir integruotas 
transportas

4. Pažangus, „žaliasis“ ir integruotas 
transportas bei judumas

Or. en

Pakeitimas 820
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1. Efektyvaus išteklių naudojimo 
transportas, tausojantis aplinką

4.1. Efektyvaus išteklių naudojimo ir 
įperkamas transportas, tausojantis aplinką

Or. en

Pakeitimas 821
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa nustatė politikos tikslą iki 2050 m. 
60 proc. sumažinti išmetamo CO2 kiekį. 
Tuo siekiama perpus sumažinti įprastiniu 
kuru varomų automobilių naudojimą 
miestuose ir iki 2030 m. pasiekti, kad 
vykdant miestų logistikos veiklą 
didžiuosiuose urbanistiniuose centruose 
CO2 iš esmės nebūtų išmetamas. Iki 2050 

Išbraukta.
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m. aviacijos sektoriuje naudojami tvarūs 
ir mažai anglies dioksido išskiriantys 
degalai turėtų sudaryti 40 proc. 
naudojamo kuro, o ES jūrų transporto 
bunkerių kuro išmetamo CO2 kiekis iki 
2050 m. turėtų būti sumažintas 40 proc.

Or. it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 822
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa nustatė politikos tikslą iki 2050 m. 
60 proc. sumažinti išmetamo CO2 kiekį. 
Tuo siekiama perpus sumažinti įprastiniu 
kuru varomų automobilių naudojimą
miestuose ir iki 2030 m. pasiekti, kad 
vykdant miestų logistikos veiklą 
didžiuosiuose urbanistiniuose centruose 
CO2 iš esmės nebūtų išmetamas. Iki 2050 
m. aviacijos sektoriuje naudojami tvarūs ir 
mažai anglies dioksido išskiriantys degalai 
turėtų sudaryti 40 proc. naudojamo kuro, o 
ES jūrų transporto bunkerių kuro išmetamo 
CO2 kiekis iki 2050 m. turėtų būti 
sumažintas 40 proc.

Europa nustatė politikos tikslą iki 2050 m. 
60 proc. sumažinti išmetamo CO2 kiekį,
palyginti su 1990 m. lygiais. Tuo siekiama 
perpus sumažinti įprastiniu kuru varomų 
automobilių naudojimą miestuose ir iki 
2030 m. pasiekti, kad vykdant miestų 
logistikos veiklą didžiuosiuose 
urbanistiniuose centruose CO2 iš esmės 
nebūtų išmetamas. Iki 2050 m. aviacijos 
sektoriuje naudojami tvarūs ir mažai 
anglies dioksido išskiriantys degalai turėtų 
sudaryti 40 proc. naudojamo kuro, o ES 
jūrų transporto bunkerių kuro išmetamo 
CO2 kiekis iki 2050 m. turėtų būti 
sumažintas 40 proc., palyginti su 2005 m. 
lygiais.

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų aiškiau. BALTOJI KNYGA „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo planas. 
Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos kūrimas“, 
Briuselis, 2011 3 28, COM(2011) 144 final.
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Pakeitimas 823
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos iš esmės 
prisidės prie visoms transporto rūšims 
reikalingų sprendimų, kurie smarkiai 
sumažintų aplinkai kenkiančių transporto 
teršalų (tokių kaip CO2, NOx ir SOx) 
išmetimą, priklausomybę nuo iškastinio 
kuro ir taip sumažintų transporto poveikį 
bioįvairovei ir apsaugotų gamtos išteklius, 
priėmimo ir vystymo.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos iš esmės 
prisidės prie visoms transporto rūšims 
reikalingų sprendimų, kurie 
konkurencinga rinkos kaina smarkiai 
sumažintų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų ir aplinkai kenksmingų transporto 
teršalų (tokių kaip NOx ir SOx) išmetimą, 
priklausomybę nuo iškastinio kuro ir taip 
sumažintų transporto poveikį bioįvairovei 
ir apsaugotų gamtos išteklius, priėmimo ir 
vystymo.

Or. it

Pagrindimas

Absurdiška ir apgaulinga kenksmingu aplinkai vadinti anglies dvideginį, nes jis yra viena 
pagrindinių chlorofilo fotosintezės medžiagų.

Pakeitimas 824
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečios pastraipos 4.1.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios srities veiklos bus nukreiptos į 
galutinius produktus, tačiau bus kreipiamas 
dėmesys ir į griežtus ir ekologiškus kūrimo 
ir gamybos procesus, į kūrimo stadiją 
įtraukiant pakartotinio perdirbimo 
klausimus.

Šios srities veiklos bus nukreiptos į 
galutinius produktus, tačiau bus kreipiamas 
dėmesys ir į griežtus ir ekologiškus kūrimo 
ir gamybos procesus, atsižvelgiant į viso 
gyvavimo ciklo procesą ir į kūrimo stadiją 
įtraukiant pakartotinio perdirbimo 
klausimus.
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Or. en

Pakeitimas 825
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečios pastraipos 4.1.1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Švaresnių varymo technologijų 
perėmimo vystymas ir spartinimas yra 
svarbus mažinant ar eliminuojant CO2 ir 
transporto skleidžiamą taršą. Reikalingi 
nauji, pažangūs sprendimai, pagrįsti 
elektros varikliais ir baterijomis, kuro 
elementais ar hibridinėmis varymo 
sistemomis. Technologiniai laimėjimai taip 
pat padės pagerinti įprastinių varymo 
sistemų aplinkosauginį veiksmingumą.

(a) Švaresnių varymo technologijų 
perėmimo vystymas ir spartinimas yra 
svarbus mažinant ar pašalinant CO2 ir 
transporto skleidžiamą taršą. Reikalingi 
nauji, pažangūs sprendimai konkurencinga 
rinkos kaina, pagrįsti elektros varikliais ir 
baterijomis, kuro elementais ar 
hibridinėmis varymo sistemomis. 
Technologiniai laimėjimai taip pat padės 
pagerinti įprastinių varymo sistemų 
aplinkosauginį veiksmingumą.

Or. it

Pakeitimas 826
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečios pastraipos 4.1.1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Švaresnių varymo technologijų 
perėmimo vystymas ir spartinimas yra 
svarbus mažinant ar eliminuojant CO2 ir 
transporto skleidžiamą taršą. Reikalingi 
nauji, pažangūs sprendimai, pagrįsti 
elektros varikliais ir baterijomis, kuro 
elementais ar hibridinėmis varymo 
sistemomis. Technologiniai laimėjimai taip 
pat padės pagerinti įprastinių varymo 
sistemų aplinkosauginį veiksmingumą.

(a) Švaresnių varymo technologijų 
perėmimo vystymas ir spartinimas yra 
svarbus mažinant ar pašalinant CO2 ir 
transporto skleidžiamą taršą. Reikalingi 
nauji, pažangūs sprendimai, pagrįsti 
elektros varikliais ir baterijomis, kuro 
elementais ar hibridinėmis varymo 
sistemomis, ne tik automobiliams, bet ir 
traukiniams, tramvajams, autobusams ir 
elektriniams dviračiams. Technologiniai 
laimėjimai taip pat padės pagerinti 
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įprastinių varymo sistemų aplinkosauginį 
veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 827
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečios pastraipos 4.1.1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Švaresnių varymo technologijų 
perėmimo vystymas ir spartinimas yra 
svarbus mažinant ar eliminuojant CO2 ir 
transporto skleidžiamą taršą. Reikalingi 
nauji, pažangūs sprendimai, pagrįsti 
elektros varikliais ir baterijomis, kuro 
elementais ar hibridinėmis varymo 
sistemomis. Technologiniai laimėjimai taip 
pat padės pagerinti įprastinių varymo 
sistemų aplinkosauginį veiksmingumą.

(a) Švaresnių varymo technologijų 
perėmimo vystymas ir spartinimas, tolesnė 
plėtra logistikos ir naujų kuro rūšių 
srityse yra svarbūs mažinant ar pašalinant
CO2 ir transporto skleidžiamą taršą. 
Reikalingi nauji, pažangūs sprendimai, 
pagrįsti elektros varikliais ir baterijomis, 
kuro elementais ar hibridinėmis varymo 
sistemomis. Technologiniai laimėjimai taip 
pat padės pagerinti įprastinių varymo 
sistemų aplinkosauginį veiksmingumą.
Taigi daugiau dėmesio reikėtų skirti 
eksperimentinėms naujos kartos 
mokslinių tyrimų infrastruktūroms ir 
naujoms technologijoms.

Or. en

Pakeitimas 828
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečios pastraipos 4.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai padės optimizuoti transporto operacijas 
ir sumažinti išteklių vartojimą. Dėmesys 
bus sutelktas į efektyvų oro uostų, uostų, 
logistikos platformų ir sausumos transporto 
infrastruktūrų efektyvų naudojimą ir 

Tai padės optimizuoti transporto operacijas 
ir sumažinti išteklių vartojimą. Dėmesys 
bus sutelktas į efektyvų oro uostų, 
sraigtasparnių oro uostų, uostų, logistikos 
platformų ir sausumos transporto 
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valdymą, taip pat į efektyvias, 
autonomiškas priežiūros ir tikrinimo 
sistemas. Ypatingas dėmesys bus atkreiptas 
į infrastruktūrų atsparumą klimatui, 
ekonomiškai naudingus sprendimus, 
pagrįstus gyvavimo ciklo metodu, ir 
platesnį naujų medžiagų, skirtų 
efektyvesnei ir mažiau sąnaudų 
reikalaujančiai priežiūrai, pasirinkimą. 
Taip pat dėmesys bus kreipiamas į 
prieinamumą ir socialinę įtrauktį.

infrastruktūrų efektyvų naudojimą ir 
valdymą, taip pat į efektyvias, 
autonomiškas priežiūros ir tikrinimo 
sistemas. Ypatingas dėmesys bus atkreiptas 
į infrastruktūrų atsparumą klimatui, 
ekonomiškai naudingus sprendimus, 
pagrįstus gyvavimo ciklo metodu, ir 
platesnį naujų medžiagų, skirtų 
efektyvesnei ir mažiau sąnaudų 
reikalaujančiai priežiūrai, pasirinkimą. 
Taip pat dėmesys bus kreipiamas į 
prieinamumą ir socialinę įtrauktį.

Or. en

Pakeitimas 829
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečios pastraipos 4.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai padės optimizuoti transporto operacijas 
ir sumažinti išteklių vartojimą. Dėmesys 
bus sutelktas į efektyvų oro uostų, uostų, 
logistikos platformų ir sausumos transporto 
infrastruktūrų efektyvų naudojimą ir 
valdymą, taip pat į efektyvias, 
autonomiškas priežiūros ir tikrinimo 
sistemas. Ypatingas dėmesys bus atkreiptas 
į infrastruktūrų atsparumą klimatui, 
ekonomiškai naudingus sprendimus, 
pagrįstus gyvavimo ciklo metodu, ir 
platesnį naujų medžiagų, skirtų 
efektyvesnei ir mažiau sąnaudų 
reikalaujančiai priežiūrai, pasirinkimą. 
Taip pat dėmesys bus kreipiamas į 
prieinamumą ir socialinę įtrauktį.

Tai padės optimizuoti transporto operacijas 
ir sumažinti išteklių vartojimą. Dėmesys 
bus sutelktas į efektyvų oro uostų, uostų, 
logistikos platformų ir sausumos transporto 
infrastruktūrų naudojimą ir valdymą, taip 
pat į efektyvias, autonomiškas priežiūros ir 
tikrinimo sistemas. Ypatingas dėmesys bus 
atkreiptas į infrastruktūrų atsparumą 
klimatui, ekonomiškai naudingus 
sprendimus, pagrįstus gyvavimo ciklo 
metodu, ir platesnį naujų medžiagų, skirtų 
efektyvesnei ir mažiau sąnaudų 
reikalaujančiai priežiūrai, pasirinkimą. 
Taip pat dėmesys bus kreipiamas į 
prieinamumą, ypač į atokias vietoves, 
pavyzdžiui, salas, ir socialinę įtrauktį.

Or. es

Pakeitimas 830
Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečios pastraipos 4.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai padės optimizuoti transporto operacijas 
ir sumažinti išteklių vartojimą. Dėmesys 
bus sutelktas į efektyvų oro uostų, uostų, 
logistikos platformų ir sausumos transporto 
infrastruktūrų efektyvų naudojimą ir 
valdymą, taip pat į efektyvias, 
autonomiškas priežiūros ir tikrinimo 
sistemas. Ypatingas dėmesys bus atkreiptas 
į infrastruktūrų atsparumą klimatui, 
ekonomiškai naudingus sprendimus, 
pagrįstus gyvavimo ciklo metodu, ir 
platesnį naujų medžiagų, skirtų 
efektyvesnei ir mažiau sąnaudų 
reikalaujančiai priežiūrai, pasirinkimą. 
Taip pat dėmesys bus kreipiamas į 
prieinamumą ir socialinę įtrauktį.

Tai padės optimizuoti transporto operacijas 
ir sumažinti išteklių vartojimą. Dėmesys 
bus sutelktas į efektyvų oro uostų, uostų, 
logistikos platformų ir sausumos transporto 
infrastruktūrų efektyvų naudojimą ir 
valdymą, taip pat į efektyvias, 
autonomiškas priežiūros ir tikrinimo 
sistemas. Ypatingas dėmesys bus atkreiptas 
į infrastruktūrų atsparumą klimatui, 
ekonomiškai naudingus sprendimus, 
pagrįstus gyvavimo ciklo metodu, ir 
platesnį naujų medžiagų, skirtų 
efektyvesnei ir mažiau sąnaudų 
reikalaujančiai priežiūrai, pasirinkimą. 
Taip pat dėmesys bus kreipiamas į 
prieinamumą ir socialinę įtrauktį. Siekiant 
įgyvendinti naujus ir pažangius 
sprendimus, pagrįstus kuro elementais, 
Europoje reikalinga tinkama vandenilio 
saugojimo, įskaitant geologinį saugojimą, 
infrastruktūra ir pasiūla.

Or. en

Pagrindimas

Vandenilinis transportas gali padėti gerokai sumažinti CO2 išmetimą.

Pakeitimas 831
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečios pastraipos 4.1.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai bus naudinga didelei ir vis didėjančiai 
gyventojui grupei, kuri gyvena ir dirba 
miestuose, arba būna juose, kai naudojasi 

Tai bus naudinga didelei ir vis didėjančiai 
gyventojui grupei, kuri gyvena ir dirba 
miestuose, arba būna juose, kai naudojasi 
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paslaugomis ir leidžia laisvalaikį. Turi būti 
vystomos ir bandomos naujos judumo 
koncepcijos, transporto organizavimas, 
logistikos ir planavimo sprendimai, kurie 
padės sumažinti oro taršą ir triukšmą ir 
padidinti efektyvumą. Viešojo ir 
nemotorizuoto transporto bei kiti efektyviu 
išteklių naudojimu grindžiamo transporto 
būdai turėtų būti vystomi kaip reali 
alternatyva privačių motorinių transporto 
priemonių naudojimui, remiama didesnio 
intelektinių transporto sistemų naudojimo 
ir pažangaus paklausos valdymo.

paslaugomis ir leidžia laisvalaikį. Turi būti 
vystomos ir bandomos naujos judumo 
koncepcijos, transporto organizavimas,
logistikos, judumo valdymo ir planavimo 
sprendimai, kurie padės sumažinti avarijų 
skaičių, oro taršą ir triukšmą ir pagerinti
sveikatą, erdvės panaudojimą ir 
efektyvumą. Viešojo ir nemotorizuoto 
transporto bei kiti efektyviu išteklių 
naudojimu grindžiamo transporto būdai 
turėtų būti vystomi kaip reali įvairiarūšė 
alternatyva privačių motorinių transporto 
priemonių naudojimui, remiama didesnio 
intelektinių transporto sistemų naudojimo 
ir pažangaus paklausos valdymo, 
pavyzdžiui, bendro automobilio 
naudojimo ir dalijimosi vienu 
automobiliu.

Or. en

Pakeitimas 832
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai galima pasiekti įgyvendinant 
įvairiarūšio „nuo durų iki durų“ transporto 
sistemą ir išvengiant nereikalingo 
transporto naudojimo. Tai reiškia, kad turi 
būti skatinamas glaudesnis transporto rūšių
bendradarbiavimas, transporto tinklų 
optimizavimas ir geresnės bendros 
transporto paslaugos. Tokie pažangūs 
sprendimai taip pat palengvins prieigą, 
įskaitant senėjančios visuomenės ir 
pažeidžiamų naudotojų prieigą.

Tai galima pasiekti įgyvendinant 
įvairiarūšio „nuo durų iki durų“ transporto 
ir judumo sistemą ir išvengiant 
nereikalingo transporto naudojimo. Tai 
reiškia, kad turi būti skatinamas glaudesnis 
transporto ir elektroninių informacijos 
sistemų bendradarbiavimas, įvairiarūšio 
transporto ir judumo tinklų optimizavimas 
ir geresnės bendros transporto bei 
logistikos paslaugos. Tokie pažangūs 
sprendimai taip pat palengvins prieigą, 
įskaitant senėjančios visuomenės, ribotos 
judėsenos asmenų ir neįgalių bei 
pažeidžiamų naudotojų prieigą.

Or. en
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Pakeitimas 833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai galima pasiekti vystant ir plačiai 
naudojant pažangias transporto taikomąsias 
programas ir valdymo sistemas. Tai apima 
planavimo, poreikių valdymo, informacijos 
ir mokėjimo sistemas, naudojamas visoje 
Europoje, bei visišką informacijos srautų, 
valdymo sistemų, infrastruktūros tinklų ir 
judumo paslaugų integravimą į atviromis 
platformomis pagrįstą naują bendrą 
įvairiarūšio transporto sistemą. Tai taip pat 
užtikrins lankstumą ir spartų reagavimą į 
krizinius reiškinius ir sudėtingas oro 
sąlygas, perkonfigūruojant kelionę kitomis 
transporto rūšimis. Per palydovinės 
navigacijos sistemas „Galileo“ ir EGNOS 
veikiančios naujos padėties nustatymo, 
navigacijos ir laiko skaičiavimo 
taikomosios programos bus naudojamos 
siekiant šio tikslo.

Tai galima pasiekti vystant ir plačiai 
naudojant pažangias transporto taikomąsias 
programas ir valdymo sistemas. Tai apima 
planavimo, poreikių valdymo, informacijos 
ir mokėjimo sistemas, naudojamas visoje 
Europoje, bei visišką informacijos srautų, 
valdymo sistemų, infrastruktūros tinklų ir 
judumo paslaugų integravimą į atviromis 
platformomis pagrįstą naują bendrą 
įvairiarūšio transporto sistemą. Tai taip pat 
užtikrins lankstumą ir spartų reagavimą į 
krizinius reiškinius ir sudėtingas oro 
sąlygas, perkonfigūruojant kelionę kitomis 
transporto rūšimis. Per palydovinės 
navigacijos sistemas „Galileo“ ir EGNOS 
veikiančios naujos padėties nustatymo, 
navigacijos ir laiko skaičiavimo 
taikomosios programos bus naudojamos 
siekiant šio tikslo, be to, bus plačiau 
taikomi elgsenos mokslai, siekiant 
suprasti, kaip žmonės pasirenka keliauti, 
atsižvelgiant į tai, kad kiekvienai 
transporto rūšiai būdingos skirtingos 
problemos ir technologijų integravimo 
ciklai.

Or. en

Pakeitimas 834
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai galima pasiekti vystant ir plačiai 
naudojant pažangias transporto taikomąsias 
programas ir valdymo sistemas. Tai apima 
planavimo, poreikių valdymo, informacijos 
ir mokėjimo sistemas, naudojamas visoje 
Europoje, bei visišką informacijos srautų, 
valdymo sistemų, infrastruktūros tinklų ir 
judumo paslaugų integravimą į atviromis 
platformomis pagrįstą naują bendrą 
įvairiarūšio transporto sistemą. Tai taip pat 
užtikrins lankstumą ir spartų reagavimą į 
krizinius reiškinius ir sudėtingas oro 
sąlygas, perkonfigūruojant kelionę kitomis 
transporto rūšimis. Per palydovinės 
navigacijos sistemas „Galileo“ ir EGNOS 
veikiančios naujos padėties nustatymo, 
navigacijos ir laiko skaičiavimo 
taikomosios programos bus naudojamos 
siekiant šio tikslo.

Tai galima pasiekti vystant ir plačiai 
naudojant pažangias transporto taikomąsias 
programas ir valdymo sistemas. Tai apima 
planavimo, poreikių valdymo, 
informacijos, bilietų ir mokėjimo sistemas, 
naudojamas visoje Europoje, bei visišką 
informacijos srautų, valdymo sistemų, 
infrastruktūros tinklų ir judumo paslaugų 
integravimą į atviromis platformomis 
pagrįstą naują bendrą įvairiarūšio 
transporto sistemą. Tai taip pat užtikrins 
lankstumą ir spartų reagavimą į krizinius 
reiškinius ir sudėtingas oro sąlygas, 
perkonfigūruojant kelionę kitomis 
transporto rūšimis. Per palydovinės 
navigacijos sistemas „Galileo“ ir EGNOS 
veikiančios naujos padėties nustatymo, 
navigacijos ir laiko skaičiavimo 
taikomosios programos bus naudojamos 
siekiant šio tikslo.

Or. en

Pakeitimas 835
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai gali sumažinti įtampą transporto 
sistemoje ir padidinti saugos ir krovinių 
vežimo pajėgumus. Jie gali derinti, 
pavyzdžiui, aukštos kokybės ir mažai 
aplinką teršiančias transporto priemones su 
sumaniomis, saugiomis, įmontuotomis, 
infrastruktūra pagrįstomis sistemomis 
(pavyzdžiui, automobilinius traukinius). Ši 
veikla taip pat rems e. krovinio –
nedokumentuoto krovinių vežimo proceso, 
kuriuo informacijos srautai, paslaugos ir 

Tai gali sumažinti įtampą transporto 
sistemoje ir padidinti saugos ir krovinių 
vežimo pajėgumus. Jie gali derinti, 
pavyzdžiui, aukštos kokybės ir mažai 
aplinką teršiančias transporto priemones su 
sumaniomis, saugiomis, įmontuotomis, 
infrastruktūra pagrįstomis sistemomis 
(pavyzdžiui, nedideles dvirūšes sistemas, 
automobilinius traukinius). Ši veikla taip 
pat rems e. krovinio – nedokumentuoto 
krovinių vežimo proceso, kuriuo 



PE492.826v02-00 56/165 AM\909647LT.doc

LT

mokėjimai būtų susieti su fizinių krovinių 
srautais pagal transporto rūšis, vizijos 
vystymą.

informacijos srautai, paslaugos ir 
mokėjimai būtų susieti su fizinių krovinių 
srautais pagal transporto rūšis, vizijos 
vystymą.

Or. en

Pakeitimas 836
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai bus pasiekta nagrinėjant transporto 
sistemų darbo ir rizikos organizavimui, 
valdymui ir stebėjimui būdingus aspektus, 
sutelkiant dėmesį į orlaivių, transporto 
priemonių, laivų, infrastruktūrų ir 
terminalų projektavimą ir jų vykdomas 
operacijas. Dėmesys bus sutelktas į pasyvų 
ir aktyvų saugumą, prevencinį saugumą, 
padidintą automatizavimą ir mokymo 
procesus, kaip sumažinti žmogaus klaidų 
poveikį. Specialios priemonės ir metodikos 
bus sukurtos, siekiant geriau numatyti, 
įvertinti ir sušvelninti oro sąlygų ir kitų 
gamtos pavojų poveikį. Veiklos taip pat 
bus nukreiptos į saugumo aspektų 
integravimą į keleivių ir krovinių srautų 
planavimą ir valdymą, orlaivių, transporto 
priemonių ir laivų koncepciją, eismo ir 
sistemų valdymą ir terminalų projektavimą.

Tai bus pasiekta nagrinėjant transporto 
sistemų darbo ir rizikos organizavimui, 
valdymui ir stebėjimui būdingus aspektus, 
sutelkiant dėmesį į orlaivių, transporto 
priemonių, laivų, infrastruktūrų ir 
terminalų projektavimą ir jų vykdomas 
operacijas. Dėmesys bus sutelktas į 
perėjimą prie saugesnio transporto ir 
judumo sistemų, pasyvų ir aktyvų 
saugumą, prevencinį saugumą, padidintą 
automatizavimą ir mokymo procesus, kaip 
sumažinti žmogaus klaidų poveikį. 
Specialios priemonės ir metodikos bus 
sukurtos, siekiant geriau numatyti, įvertinti 
ir sušvelninti oro sąlygų ir kitų gamtos 
pavojų poveikį. Veiklos taip pat bus 
nukreiptos į saugumo aspektų integravimą į 
keleivių ir krovinių srautų planavimą ir 
valdymą, orlaivių, transporto priemonių ir 
laivų koncepciją, eismo ir sistemų valdymą
ir terminalų projektavimą.

Or. en

Pakeitimas 837
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmaujant naujomis technologijomis ir 
mažinant esamų gamybos procesų 
sąnaudas, moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis bus prisidedama prie Europos 
transporto pramonės augimo ir aukštos 
kvalifikacijos darbuotojų poreikio, 
atsirandančio didėjant konkurencijai. 
Pavojus kyla didžiausio ekonomikos 
sektoriaus, kuris tiesiogiai sukuria 6,3 proc. 
Sąjungos BVP ir kuriame dirba beveik 13 
milijonų Europos gyventojų, 
konkurencingumo išsaugojimui. Specifiniai 
tikslai apima naujos kartos pažangių 
transporto priemonių vystymą ir pagrindo 
tam paruošimą, kuriant naujas koncepcijas 
ir projektus, sumanias kontrolės sistemas ir 
efektyvius gamybos procesus. Europa 
siekia tapti lydere pagal visų transporto 
rūšių efektyvumą ir saugumą.

Pirmaujant naujomis technologijomis ir 
mažinant esamų gamybos procesų 
sąnaudas bei gerinant išteklių ir energijos 
vartojimo efektyvumą, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis bus prisidedama 
prie Europos transporto pramonės augimo 
ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų 
poreikio, atsirandančio didėjant 
konkurencijai. Pavojus kyla didžiausio 
ekonomikos sektoriaus, kuris tiesiogiai 
sukuria 6,3 proc. Sąjungos BVP ir kuriame 
dirba beveik 13 milijonų Europos 
gyventojų, konkurencingumo išsaugojimui. 
Specifiniai tikslai apima naujos kartos 
pažangių transporto priemonių vystymą ir 
pagrindo tam paruošimą, kuriant naujas 
koncepcijas ir projektus, sumanias 
kontrolės sistemas ir efektyvaus išteklių 
naudojimo gamybos procesus. Europa 
siekia tapti lydere pagal visų transporto 
rūšių efektyvumą ir saugumą.

Or. en

Pakeitimas 838
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.3 papunkčio 4.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai padės sustiprinti Europos pirmavimą 
orlaivių, greitųjų traukinių, miestų 
(priemiesčių) geležinkelių transporto, kelių 
transporto priemonių, elektromobilių, 
keleivinių kruizinių laivų, keltų, 
specialiųjų, aukštų technologijų laivų ir 
jūrininkystės platformų srityse. Tai taip pat 
paskatins Europos pramonės šakų
konkurencingumą būsimų technologijų ir 

Tai padės sustiprinti Europos pirmavimą 
orlaivių, sukasparnių, regioninių ir verslo 
klasės orlaivių, greitųjų traukinių, miestų 
(priemiesčių) geležinkelių transporto, kelių 
transporto priemonių, elektromobilių, 
keleivinių kruizinių laivų, keltų, 
specialiųjų, aukštų technologijų laivų ir 
jūrininkystės platformų srityse. Tai taip pat 
paskatins Europos pramonės šakų 
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sistemų srityje ir parems jų įvairovę 
naujose rinkose, įskaitant ir ne transporto 
sektorius. Tai apima pažangių, saugių 
orlaivių, transporto priemonių ir laivų 
vystymą, apimantį efektyvias varymo 
sistemas, aukštos kokybės ir pažangias 
kontrolės sistemas.

konkurencingumą būsimų technologijų ir 
sistemų srityje ir parems jų įvairovę 
naujose rinkose, įskaitant ir ne transporto 
sektorius. Tai apima pažangių, saugių 
orlaivių, transporto priemonių ir laivų 
vystymą, apimantį efektyvias varymo 
sistemas, aukštos kokybės ir pažangias 
kontrolės sistemas.

Or. en

Pakeitimas 839
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.3 papunkčio 4.3.4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3.4a. Europos palydovinės navigacijos 
sistemos EGNOS ir „Galileo“ yra 
strateginė Europos investicija. Jų naujos 
padėties nustatymo ir laiko skaičiavimo 
funkcijos ir pajėgumas yra pagrindiniai 
aspektai, sudarantys sąlygas kurti naujas 
transporto valdymo sąvokas krovinių 
vežimo ir asmenų judumo srityse, be to, 
juos galima taikyti įvairioms transporto 
rūšims. Norint naudoti naujas kritines 
navigacijos sistemas, pavyzdžiui, išmanųjį 
vairavimą, pažangųjį eismo valdymą, 
eismo įvykių prevenciją ir sušvelninimą, 
elektros energija pagrįstą judumą ir 
prijungtą navigaciją, reikalingas 
patikimas ir saugus padėties nustatymas. 
Naujos navigacijos funkcijos sustiprins 
Europos konkurencingumą pasaulyje ir, 
naudojant visuotines navigacijos 
taikomąsias programas transporto srityje, 
užtikrins viešąją naudą, kuri apytikriai 
turėtų būti 40 mlrd. EUR (EK GNSS 
2011 m. taikymo veiksmų plano poveikio 
vertinimas).

Or. en
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Pakeitimas 840
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.3 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3a. Pažangioji logistika
Ji padės parengti ir plėtoti efektyvesnes ir 
ekologiškesnes logistikos transporto 
sistemas sudarant sąlygas ir optimizuojant 
sąnaudas bei laiką.
Tai apima geresnį vartotojų įpročių ir 
poveikio miesto krovinių logistikai 
suvokimą; norint plėtoti pažangiąją 
logistiką reikalingas eismas ir didelis 
gyventojų tankumas; norint kurti naujas 
IT ir logistikos valdymo priemones, 
gerinant realiojo laiko informacijos 
sistemas, skirtas krovinių buvimo vietai 
nustatyti ir juos stebėti, taip pat krovinių
srautams valdyti, integraciją ir 
komunikaciją transporto priemonėse ir su 
infrastruktūra; norint plėtoti netradicines 
prekių paskirstymo sistemas; norint 
priimti konkurencingus įvairiarūšio 
vežimo sprendimus dėl tiekimo grandinės 
ir logistikos platformų siekiant pagerinti 
krovinių srautus.

Or. en

Pakeitimas 841
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.4 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.4. Socialiniai ekonominiai moksliniai 4.4. Socialiniai ekonominiai ir elgsenos 
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tyrimai ir būsima politikos formavimo 
veikla

moksliniai tyrimai ir būsima politikos 
formavimo veikla

Or. en

Pakeitimas 842
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.4 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmai politikos analizei vystyti ir remti, 
įskaitant socialinius ekonominius 
transporto aspektus, yra reikalingi, norint 
skatinti inovacijas ir spręsti transporto 
problemas. Veikla bus nukreipta į Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos 
transporto, numatomų studijų ir 
technologijų srityje vystymą ir 
įgyvendinimą ir Europos mokslinių tyrimų 
erdvės stiprinimą.

Veiksmai politikos analizei vystyti ir remti, 
įskaitant socialinius ekonominius ir 
psichologinius bei su elgsena susijusius 
transporto ir judumo aspektus, yra 
reikalingi, norint skatinti inovacijas ir 
spręsti transporto problemas. Veikla bus 
nukreipta į Europos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politikos transporto ir judumo, 
numatomų studijų ir technologijų srityje 
vystymą ir įgyvendinimą ir Europos 
mokslinių tyrimų erdvės stiprinimą.

Or. en

Pakeitimas 843
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.4 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vartotojo elgesio išmanymas, socialinis 
priimtinumas, politikos priemonių 
poveikis, judumo ir verslo modeliai ir jų 
reikšmė yra ypač svarbi Europos transporto 
sistemos raidai. Veiksmų planas bus 
vystomas atsižvelgiant į visuomenines 
tendencijas, politikos tikslus ir numatomas 

Vartotojo elgesio išmanymas, elgsenos 
pokyčių tvaresnių transporto rūšių linkme 
socialinis priimtinumas, politikos 
priemonių poveikis, informavimas 
naudojant išmetamo anglies dioksido 
poveikio nustatymo priemones, judumo ir 
verslo modeliai ir jų reikšmė yra ypač 
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technologijas 2050 m. perspektyvoje. 
Norint geriau suprasti sąsajas tarp 
teritorinės plėtros ir Europos transporto 
sistemos, reikia tvirtų modelių, kuriais 
remiantis būtų galima priimti svarbius 
politikos sprendimus.

svarbi Europos transporto ir judumo 
sistemos raidai. Veiksmų planas bus 
vystomas atsižvelgiant į visuomenines 
tendencijas, demografinius pokyčius,
politikos tikslus ir numatomas 
technologijas 2050 m. perspektyvoje. 
Norint geriau suprasti sąsajas tarp 
teritorinės plėtros ir Europos transporto 
sistemos, tarp ekologiškos logistikos, 
judumo valdymo ir transporto vengimo, 
reikia tvirtų modelių, kuriais remiantis būtų 
galima priimti svarbius politikos 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 844
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.4 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai bus sutelkti į klausimus, 
kaip išvengti socialinės nelygybės judumo 
prieigos atžvilgiu, ir kaip pagerinti 
pažeidžiamų kelių naudotojų padėtį. 
Ekonominiai klausimai taip pat turi būti 
nagrinėjami, atkreipiant dėmesį į būdus, 
kaip įskaičiuoti visų transporto rūšių išorės 
poveikį, apmokestinimo ir kainų nustatymo 
modelius. Reikia numatyti mokslinius 
tyrimus, kurie įvertintų būsimus darbuotojų 
kvalifikacijos ir gebėjimų reikalavimus.

Moksliniai tyrimai bus sutelkti į klausimus, 
kaip išvengti socialinės nelygybės judumo 
prieigos atžvilgiu, ir kaip pagerinti 
pažeidžiamų kelių naudotojų, tokių kaip 
pėstieji ir dviratininkai, padėtį. 
Ekonominiai klausimai taip pat turi būti 
nagrinėjami, atkreipiant dėmesį į būdus, 
kaip įskaičiuoti visų transporto ir judumo 
rūšių išorės poveikį, apmokestinimo ir 
kainų nustatymo modelius. Reikia numatyti 
mokslinius tyrimus, kurie įvertintų būsimus 
darbuotojų kvalifikacijos ir gebėjimų 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 845
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Su klimatu susiję veiksmai, išteklių 
našumas ir žaliavos

5. Su klimatu susiję veiksmai, 
aplinkosauga, išteklių našumas ir žaliavos

Or. en

Pakeitimas 846
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl šios veiklos tikslas yra vystyti ir 
įvertinti pažangias, ekonomiškai naudingas 
ir tvarias prisitaikymo ir prevencijos 
priemones, nukreiptas į CO2 ir kitas nei 
CO2 dujas, bei akcentuojančias 
technologinius ir ne technologinius 
ekologiškus sprendimus, kuriant pagrindą 
informuotai, išankstinei ir efektyviai 
veiklai bei reikalingų kompetencijų tinklui.

Todėl šios veiklos tikslas yra vystyti ir 
įvertinti pažangias, ekonomiškai naudingas 
ir tvarias prisitaikymo ir prevencijos 
priemones, nukreiptas į CO2 ir kitas nei 
CO2 dujas ir aerozolius, bei 
akcentuojančias technologinius ir ne 
technologinius ekologiškus sprendimus, 
kuriant pagrindą informuotai, išankstinei ir 
efektyviai veiklai bei reikalingų 
kompetencijų tinklui.

Or. en

Pakeitimas 847
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio 5.1.2 papunkčio dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dar nėra galutinai žinoma apie visuomenės 
ir ūkio galimybes prisitaikyti prie klimato 
kaitos. Efektyvioms, teisingoms ir socialiai 
priimtinoms priemonėms dėl klimatui 

Dar nėra galutinai žinoma apie visuomenės 
ir ūkio galimybes prisitaikyti prie klimato 
kaitos. Efektyvioms, teisingoms ir socialiai 
priimtinoms priemonėms dėl klimatui 
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atsparios aplinkos ir visuomenės nustatyti 
reikia esamo ir būsimo poveikio, 
pažeidžiamumo, žmonių pažeidžiamumo, 
rizikos, sąnaudų ir galimybių, susijusių su 
klimato kaita ir nepastovumu, integruotos 
analizės, atsižvelgiant į ypatingus 
reiškinius ir susijusius klimato kaitos 
pavojus ir atsparumą jiems. Ši analizė taip 
pat bus vystoma dėl nepalankaus klimato 
kaitos poveikio biologinei įvairovei, 
ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms, 
infrastruktūroms, ūkio ir gamtos 
ištekliams. Ypatingas dėmesys bus 
teikiamas labiausiai vertinamoms gamtos 
ekosistemoms ir sukurtoms aplinkoms, taip 
pat pagrindiniams visuomeniniams, 
ekonominiams ir kultūriniams sektoriams 
visoje Europoje. Šiais veiksmais bus 
tiriamas klimato kaitos poveikis, jos ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracijos lygio atmosferoje keliama 
rizika žmonių sveikatai. Moksliniais 
tyrimais bus vertinamas pažangaus, 
teisingai paskirstyto ir ekonomiškai 
naudingo prisitaikymo reagavimas į 
klimato kaitą, įskaitant gamtos išteklių ir 
ekosistemų apsaugą ir prisitaikymą, ir 
susijęs poveikis, siekiant informuoti ir 
paremti jų vystymą ir įgyvendinimą visais 
lygmenimis, įvairiu mastu. Taip pat tai 
apims geoinžinerijos galimybių potencialų 
poveikį, sąnaudas ir riziką. Sudėtingi 
tarpusavio ryšiai, konfliktai ir prisitaikymo 
ir rizikos prevencijos politikos sinergija su 
kita klimato ir sektoriaus politika bus 
nagrinėjami, įskaitant poveikį pažeidžiamų 
grupių užimtumui ir gyvenimo sąlygoms.

atsparios aplinkos ir visuomenės nustatyti 
reikia esamo ir būsimo poveikio, 
pažeidžiamumo, žmonių pažeidžiamumo, 
rizikos, sąnaudų ir galimybių, susijusių su 
klimato kaita ir nepastovumu, integruotos 
analizės, atsižvelgiant į ypatingus 
reiškinius ir susijusius klimato kaitos 
pavojus ir atsparumą jiems. Ši analizė taip 
pat bus vystoma dėl nepalankaus klimato 
kaitos poveikio biologinei įvairovei, 
ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms, 
infrastruktūroms, ūkio ir gamtos 
ištekliams. Ypatingas dėmesys bus 
teikiamas labiausiai vertinamoms gamtos 
ekosistemoms ir sukurtoms aplinkoms, 
pažeidžiamiausioms teritorijoms, 
pavyzdžiui, saloms, taip pat pagrindiniams 
visuomeniniams, ekonominiams ir 
kultūriniams sektoriams visoje Europoje. 
Šiais veiksmais bus tiriamas klimato kaitos 
poveikis, jos ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų koncentracijos lygio atmosferoje 
keliama rizika žmonių sveikatai. 
Moksliniais tyrimais bus vertinamas 
pažangaus, teisingai paskirstyto ir 
ekonomiškai naudingo prisitaikymo 
reagavimas į klimato kaitą, įskaitant 
gamtos išteklių ir ekosistemų apsaugą ir 
prisitaikymą, ir susijęs poveikis, siekiant 
informuoti ir paremti jų vystymą ir 
įgyvendinimą visais lygmenimis, įvairiu 
mastu. Taip pat tai apims geoinžinerijos 
galimybių potencialų poveikį, sąnaudas ir 
riziką. Bus nagrinėjami sudėtingi 
tarpusavio ryšiai, konfliktai ir prisitaikymo 
ir rizikos prevencijos politikos sinergija su 
kita klimato ir sektoriaus politika, įskaitant 
poveikį pažeidžiamų grupių užimtumui ir 
gyvenimo sąlygoms.

Or. es

Pakeitimas 848
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio 5.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dar nėra galutinai žinoma apie visuomenės 
ir ūkio galimybes prisitaikyti prie klimato 
kaitos. Efektyvioms, teisingoms ir socialiai 
priimtinoms priemonėms dėl klimatui 
atsparios aplinkos ir visuomenės nustatyti 
reikia esamo ir būsimo poveikio, 
pažeidžiamumo, žmonių pažeidžiamumo, 
rizikos, sąnaudų ir galimybių, susijusių su 
klimato kaita ir nepastovumu, integruotos 
analizės, atsižvelgiant į ypatingus 
reiškinius ir susijusius klimato kaitos 
pavojus ir atsparumą jiems. Ši analizė taip 
pat bus vystoma dėl nepalankaus klimato 
kaitos poveikio biologinei įvairovei, 
ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms, 
infrastruktūroms, ūkio ir gamtos 
ištekliams. Ypatingas dėmesys bus 
teikiamas labiausiai vertinamoms gamtos 
ekosistemoms ir sukurtoms aplinkoms, taip 
pat pagrindiniams visuomeniniams, 
ekonominiams ir kultūriniams sektoriams 
visoje Europoje. Šiais veiksmais bus 
tiriamas klimato kaitos poveikis, jos ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracijos lygio atmosferoje keliama 
rizika žmonių sveikatai. Moksliniais 
tyrimais bus vertinamas pažangaus, 
teisingai paskirstyto ir ekonomiškai 
naudingo prisitaikymo reagavimas į 
klimato kaitą, įskaitant gamtos išteklių ir 
ekosistemų apsaugą ir prisitaikymą, ir 
susijęs poveikis, siekiant informuoti ir 
paremti jų vystymą ir įgyvendinimą visais 
lygmenimis, įvairiu mastu. Taip pat tai 
apims geoinžinerijos galimybių potencialų 
poveikį, sąnaudas ir riziką. Sudėtingi 
tarpusavio ryšiai, konfliktai ir prisitaikymo 
ir rizikos prevencijos politikos sinergija su 
kita klimato ir sektoriaus politika bus 
nagrinėjami, įskaitant poveikį pažeidžiamų 
grupių užimtumui ir gyvenimo sąlygoms.

Dar nėra galutinai žinoma apie visuomenės 
ir ūkio galimybes prisitaikyti prie klimato 
kaitos. Efektyvioms, teisingoms ir socialiai
priimtinoms priemonėms dėl klimatui 
atsparios aplinkos ir visuomenės nustatyti 
reikia esamo ir būsimo poveikio, 
pažeidžiamumo, žmonių pažeidžiamumo, 
rizikos, sąnaudų ir galimybių, susijusių su 
klimato kaita ir nepastovumu, integruotos 
analizės, atsižvelgiant į ypatingus 
reiškinius ir susijusius klimato kaitos 
pavojus ir atsparumą jiems. Ši analizė taip 
pat bus vystoma dėl nepalankaus klimato 
kaitos poveikio biologinei įvairovei, 
ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms, 
infrastruktūroms, ūkio ir gamtos 
ištekliams. Ypatingas dėmesys bus 
teikiamas labiausiai vertinamoms gamtos 
ekosistemoms ir sukurtoms aplinkoms, taip 
pat pagrindiniams visuomeniniams, 
ekonominiams ir kultūriniams sektoriams 
visoje Europoje. Šiais veiksmais bus 
tiriamas klimato kaitos poveikis, jos ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracijos lygio atmosferoje keliama 
rizika žmonių sveikatai. Moksliniais 
tyrimais bus vertinamas pažangaus, 
teisingai paskirstyto ir ekonomiškai 
naudingo prisitaikymo reagavimas į 
klimato kaitą, įskaitant gamtos išteklių ir 
ekosistemų apsaugą ir prisitaikymą, ir 
susijęs poveikis, siekiant informuoti ir 
paremti jų vystymą ir įgyvendinimą visais 
lygmenimis, įvairiu mastu. Sudėtingi 
tarpusavio ryšiai, konfliktai ir prisitaikymo 
ir rizikos prevencijos politikos sinergija su 
kita klimato ir sektoriaus politika bus 
nagrinėjami, įskaitant poveikį pažeidžiamų 
grupių užimtumui ir gyvenimo sąlygoms.

Or. en
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Pakeitimas 849
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio 5.1.3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nagrinėti klimato kaitos poveikį 
žmogaus gyvybei, sveikatai ir kitiems 
socialiniams ir ekonominiams aspektams, 
taip pat globalinių pokyčių tiesioginį ir 
netiesioginį poveikį ekosistemos 
dinamikai ir pajėgumui, labai svarbu tirti 
regioninį klimato kaitos poveikį 
ekosistemai, vandens ištekliams, žemės 
ūkiui ir miškininkystei.

Or. en

Pakeitimas 850
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio 5.1.3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.1.3a. Klimato kaitos ir vandentvarkos 
klausimai.
Klimato kaitos ir vandentvarkos klausimai 
turėtų būti sprendžiami kartu. Vienas 
didžiausių ateities vandens mokslinių 
tyrimų iššūkių visų pirma bus susijęs su 
būtinybe šį klausimą vis glaudžiau 
nagrinėti kartu su klimato kaitos, 
didėjančios geologinės svarbos ir 
energetikos bei sveikatos klausimais.
Vandens išteklius reikėtų traktuoti ir 
valdyti taikant visapusį metodą. Tai apima 
gamtinius regionus ir ekologinius 
klausimus, taip pat ekosistemų paslaugų, 
kaip vieno proceso, suvokimą, geriamo 
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vandens kokybės apsaugą ir įvairias 
politines sistemas bei institucines 
struktūras.
Į žinių bazę turėtų būti įtrauktas 
„aplinkosaugos srautų“ sumanymas ir 
joje turėtų būti atsižvelgiama į vandens 
palaikomas ekosistemos funkcijas; 
pabrėžiamas poreikis atsižvelgti į tai, kad 
vandens ciklo pokyčiai priklauso nuo 
buveinės ir kad tai daro poveikį 
perdirbamo vandens procentinei daliai.

Or. en

Pakeitimas 851
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2. Gamtos išteklių ir ekosistemų tvarus 
valdymas

5.2. Gamtos išteklių, ekosistemų ir 
kultūros paveldo tvarus valdymas

Or. de

Pakeitimas 852
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2. Gamtos išteklių ir ekosistemų tvarus 
valdymas

5.2. Gamtos išteklių, materialiojo kultūros 
paveldo išteklių ir ekosistemų tvarus 
valdymas

Or. en

Pagrindimas

Neįtraukus kultūros paveldo į programą „Horizontas 2020“, bus panaikintas visas Europos 
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kultūros paveldo išsaugojimo pagrindas.

Pakeitimas 853
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenė susiduria su didele problema 
sukurti žmogaus poreikių ir aplinkos tvarią 
pusiausvyrą. Aplinkos ištekliai, įskaitant 
vandenį, orą, biomasę, derlingą dirvą, 
bioįvairovę, ekosistemas, ir jų teikiamos 
paslaugos palaiko Europos ir pasaulio 
ekonomikos funkcionavimą ir gyvenimo 
kokybę. Iki 2050 m. pasaulio verslo 
galimybės, susijusios su gamtos ištekliais, 
manoma, sieks daugiau kaip 2 trilijonus 
eurų25. Nepaisant to, ekosistemos Europoje 
ir pasaulyje yra sumenkusios taip, kad 
gamta negali pati jų atkurti, o aplinkos 
ištekliai yra pereikvoti. Pavyzdžiui, 
Sąjungoje kiekvienais metais prarandama 
1000 km² derlingiausių žemių ir 
vertingiausių ekosistemų, o ketvirtadalis 
gėlo vandens yra išeikvojama. Toliau taip 
elgtis – ne išeitis. Moksliniai tyrimai turi 
prisidėti prie aplinką žalojančių tendencijų 
keitimo ir užtikrinti, kad ekosistemos toliau 
teiktų išteklius, prekes ir paslaugas, kurios 
yra labai svarbios gerovei ir ekonominiam 
klestėjimui.

Visuomenė susiduria su didele problema 
sukurti žmogaus poreikių ir aplinkos tvarią 
pusiausvyrą. Aplinkos ištekliai, įskaitant 
vandenį, orą, biomasę, derlingą dirvą, 
bioįvairovę, ekosistemas, ir jų teikiamos 
paslaugos, taip pat antropogeniniai 
ištekliai, įskaitant kultūros paveldą ir 
kultūrinius kraštovaizdžius, palaiko 
Europos ir pasaulio ekonomikos 
funkcionavimą ir gyvenimo kokybę. Iki 
2050 m. pasaulio verslo galimybės, 
susijusios su gamtos ištekliais, manoma, 
sieks daugiau kaip 2 trilijonus eurų25. 
Naudojantis su mūsų Europos kultūros 
paveldu ir kūrybine pramone susijusiomis 
verslo galimybėmis sukuriama 3,3 proc. 
Europos BVP. Vien su kultūros paveldo 
veikla susijusioje turizmo srityje apyvarta 
siekia 338 milijardus eurų. Nepaisant to, 
ekosistemos Europoje ir pasaulyje yra 
sumenkusios taip, kad gamta negali pati jų 
atkurti, o aplinkos ištekliai yra pereikvoti. 
Pavyzdžiui, Sąjungoje kiekvienais metais 
prarandama 1000 km² derlingiausių žemių 
ir vertingiausių ekosistemų, o ketvirtadalis 
gėlo vandens yra išeikvojama. Toliau taip 
elgtis – ne išeitis. Moksliniai tyrimai turi 
prisidėti prie aplinką žalojančių tendencijų 
keitimo ir užtikrinti, kad ekosistemos toliau 
teiktų išteklius, prekes ir paslaugas, kurios 
yra labai svarbios gerovei ir ekonominiam 
klestėjimui.

Or. de
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Pagrindimas

Skaičiai pagrįsti ES 2010 m. konkurencingumo ataskaita.

Pakeitimas 854
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenė susiduria su didele problema 
sukurti žmogaus poreikių ir aplinkos tvarią 
pusiausvyrą. Aplinkos ištekliai, įskaitant 
vandenį, orą, biomasę, derlingą dirvą, 
bioįvairovę, ekosistemas, ir jų teikiamos 
paslaugos palaiko Europos ir pasaulio 
ekonomikos funkcionavimą ir gyvenimo 
kokybę. Iki 2050 m. pasaulio verslo 
galimybės, susijusios su gamtos ištekliais, 
manoma, sieks daugiau kaip 2 trilijonus 
eurų. Nepaisant to, ekosistemos Europoje ir 
pasaulyje yra sumenkusios taip, kad gamta 
negali pati jų atkurti, o aplinkos ištekliai 
yra pereikvoti. Pavyzdžiui, Sąjungoje 
kiekvienais metais prarandama 1000 km² 
derlingiausių žemių ir vertingiausių 
ekosistemų, o ketvirtadalis gėlo vandens 
yra išeikvojama. Toliau taip elgtis – ne 
išeitis. Moksliniai tyrimai turi prisidėti prie 
aplinką žalojančių tendencijų keitimo ir 
užtikrinti, kad ekosistemos toliau teiktų 
išteklius, prekes ir paslaugas, kurios yra 
labai svarbios gerovei ir ekonominiam 
klestėjimui.

Visuomenė susiduria su didele problema 
sukurti žmogaus poreikių ir aplinkos tvarią 
pusiausvyrą. Aplinkos ištekliai, įskaitant 
vandenį, orą, biomasę, derlingą dirvą, 
bioįvairovę, ekosistemas, taip pat žmonių 
sukurtus išteklius, įskaitant materialųjį 
kultūros paveldą ir kultūrinius 
kraštovaizdžius, ir jų teikiamos paslaugos 
palaiko Europos ir pasaulio ekonomikos 
funkcionavimą ir gyvenimo kokybę. Iki 
2050 m. pasaulio verslo galimybės, 
susijusios su gamtos ištekliais, manoma, 
sieks daugiau kaip 2 trilijonus eurų. Su 
kultūros paveldu ir kūrybiška ekonomika 
susijusiame Europos verslo sektoriuje 
sukuriama 3,3 proc. Europos BVP 
(2010 m. Europos konkurencingumo 
ataskaita, p. 166, 191), o iš turizmo, 
susijusio su kultūros paveldo veikla, gauta 
metinė apyvarta yra 338 mlrd. EUR 
(Kultūros paveldo direktoratas, „Norway: 
Cultural Heritage Monuments and 
Historic buildings as value generators in 
a post-industrial economy“, p. 5)
Nepaisant to, ekosistemos Europoje ir 
pasaulyje yra sumenkusios taip, kad gamta 
negali pati jų atkurti, o aplinkos ištekliai 
yra pereikvoti. Pavyzdžiui, Sąjungoje 
kiekvienais metais prarandama 1000 km² 
derlingiausių žemių ir vertingiausių 
ekosistemų, o ketvirtadalis gėlo vandens 
yra išeikvojama. Toliau taip elgtis – ne 
išeitis. Moksliniai tyrimai turi prisidėti prie 
aplinką žalojančių tendencijų keitimo ir 



AM\909647LT.doc 69/165 PE492.826v02-00

LT

užtikrinti, kad ekosistemos toliau teiktų 
išteklius, prekes ir paslaugas, kurios yra 
labai svarbios gerovei ir ekonominiam 
klestėjimui.

Or. en

Pagrindimas

Kultūros poveikis Europos BVP nėra pernelyg mažas. Dėl šios priežasties kultūros paveldą 
reikėtų įtraukti į programą „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 855
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl šios veiklos tikslas yra suteikti žinių 
apie gamtos išteklių valdymą, kad būtų 
pasiekta tvari pusiausvyra tarp ribotų 
išteklių bei visuomenės ir ekonomikos 
poreikių.

Todėl šios veiklos tikslas yra suteikti žinių 
apie gamtos ir kultūros išteklių valdymą, 
kad būtų pasiekta tvari pusiausvyra tarp 
ribotų išteklių bei visuomenės ir 
ekonomikos poreikių.

Or. de

Pakeitimas 856
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl šios veiklos tikslas yra suteikti žinių 
apie gamtos išteklių valdymą, kad būtų 
pasiekta tvari pusiausvyra tarp ribotų 
išteklių bei visuomenės ir ekonomikos 
poreikių.

Todėl šios veiklos tikslas yra suteikti žinių 
apie gamtos ir kultūros išteklių valdymą, 
kad būtų pasiekta tvari pusiausvyra tarp 
ribotų neatsinaujinančių išteklių bei 
visuomenės ir ekonomikos poreikių.

Or. en
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Pakeitimas 857
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl šios veiklos tikslas yra suteikti žinių 
apie gamtos išteklių valdymą, kad būtų 
pasiekta tvari pusiausvyra tarp ribotų 
išteklių bei visuomenės ir ekonomikos 
poreikių.

Todėl šios veiklos tikslas yra suteikti žinių 
apie gamtos išteklių valdymą ir apsaugą, 
kad būtų pasiekta tvari pusiausvyra tarp 
ribotų išteklių bei visuomenės ir 
ekonomikos poreikių.

Or. en

Pakeitimas 858
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenė savo veiksmais rizikuoja 
sukeldama aplinkos pokyčius, kurie yra 
negrįžtami ir keičiantys ekosistemų pobūdį. 
Labai svarbu numatyti tokią riziką 
vertinant, stebint ir prognozuojant žmogaus 
veiklos poveikį aplinkai ir aplinkos 
pokyčių poveikį žmogaus gerovei. Jūros 
(nuo pakrančių zonų iki giliųjų vandenų), 
gėlo vandens, sausumos ir miestų 
ekosistemų, įskaitant nuo požeminių 
vandenų priklausomas ekosistemas, 
moksliniai tyrimai pagerins mūsų 
suvokimą apie sudėtingas sąsajas tarp 
gamtos išteklių ir socialinių, ekonominių ir 
ekologinių sistemų, įskaitant persvėrimo 
tašką, bei žmogaus ir biologinių sistemų 
atsparumą ar trapumą. Jais bus tiriama, 
kaip ekosistemos veikia ir reaguoja į 
antropogeninį poveikį, kaip jas galima 
atkurti ir kokį poveikį tai turės ūkiui ir 

Visuomenė savo veiksmais rizikuoja 
sukeldama aplinkos pokyčius, kurie yra 
negrįžtami ir keičiantys ekosistemų pobūdį. 
Labai svarbu numatyti tokią riziką 
vertinant, stebint ir prognozuojant žmogaus 
veiklos poveikį aplinkai ir aplinkos 
pokyčių poveikį žmogaus gerovei. Jūros 
(nuo pakrančių zonų iki giliųjų vandenų), 
gėlo vandens, sausumos ir miestų 
ekosistemų, įskaitant nuo požeminių 
vandenų priklausomas ekosistemas, 
moksliniai tyrimai pagerins mūsų 
suvokimą apie sudėtingas sąsajas tarp 
gamtos išteklių ir socialinių, ekonominių ir 
ekologinių sistemų, įskaitant persvėrimo 
tašką, bei žmogaus ir biologinių sistemų 
atsparumą ar trapumą. Jais bus tiriama, 
kaip ekosistemos veikia ir reaguoja į 
antropogeninį poveikį, kaip jas galima 
atkurti ir kokį poveikį tai turės ūkiui ir 
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žmogaus gerovei. Taip pat bus tiriami 
išteklių problemų sprendimai. Jais bus 
remiama politika ir praktika, užtikrinanti,
kad socialinė ir ekonominė veikla būtų 
vykdoma neviršijant ekosistemų ir 
bioįvairovės tvarumo ir pritaikomumo ribų.

žmogaus gerovei. Taip pat bus tiriami 
išteklių problemų sprendimai. Jais bus 
remiama politika ir praktika, užtikrinanti, 
kad socialinė ir ekonominė veikla būtų 
vykdoma neviršijant ekosistemų ir 
bioįvairovės tvarumo ir pritaikomumo ribų.
Siekiant įrodyti sveikatos apsaugos 
strategijų veiksmingumą ir pranešti apie 
Sąjungos programas ir politikos sritis 
reikia geriau suvokti aplinkosaugos 
veiksnių poveikį sveikatai bei gerovei ir 
taikyti tarpininkavimo mechanizmus.
Žinių gilinimas yra pagrindinis rūpestį 
keliantis klausimas, kai socialiniai, 
ekonominiai ir aplinkosaugos aspektai 
padeda siekti bendrų pokyčių, pavyzdžiui, 
susijusių su miškų gaisrų reiškiniu. Ypač 
svarbu geriau suvokti fizinius ir 
socialinius reiškinius, dėl kurių kyla 
miškų gaisrai. Bandymai, duomenų 
rinkimas ir nagrinėjimas yra labai svarbu 
kuriant moksliniais tyrimais pagrįstas 
pagalbos priimant sprendimus sistemas, 
nes tai yra pirmiausias būdas užkirsti 
kelią miškų gaisrams, veiksmingiau su 
jais kovoti ir sumažinti žalą žmonių, 
aplinkos, socialiniam ir ekonominiam 
turtui.
Jūros (nuo pakrančių zonų iki giliųjų 
vandenų), poliarinių regionų, gėlo 
vandens, sausumos ir miestų ekosistemų, 
įskaitant nuo požeminių vandenų 
priklausomas ekosistemas ir jų biologinę 
įvairovę, moksliniai tyrimai pagerins 
mūsų suvokimą apie sudėtingas sąsajas 
tarp gamtos išteklių ir socialinių, 
ekonominių ir ekologinių sistemų, 
įskaitant persvėrimo tašką, bei žmogaus ir 
biologinių sistemų atsparumą ar trapumą. 
Jais bus tiriama, kaip ekosistemos veikia 
ir reaguoja į antropogeninį poveikį, kaip jį 
galima sumažinti, kaip ekosistemas 
galima atkurti ir kokį poveikį tai turės 
ūkiui ir žmogaus gerovei. Taip pat bus 
tiriami išteklių problemų sprendimai. Jais 
bus remiama politika ir praktika, 
užtikrinanti, kad socialinė ir ekonominė 
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veikla būtų vykdoma neviršijant 
ekosistemų ir biologinės įvairovės 
tvarumo ir pritaikomumo ribų.

Or. en

Pakeitimas 859
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenė savo veiksmais rizikuoja 
sukeldama aplinkos pokyčius, kurie yra 
negrįžtami ir keičiantys ekosistemų pobūdį. 
Labai svarbu numatyti tokią riziką 
vertinant, stebint ir prognozuojant žmogaus 
veiklos poveikį aplinkai ir aplinkos 
pokyčių poveikį žmogaus gerovei. Jūros 
(nuo pakrančių zonų iki giliųjų vandenų), 
gėlo vandens, sausumos ir miestų 
ekosistemų, įskaitant nuo požeminių 
vandenų priklausomas ekosistemas, 
moksliniai tyrimai pagerins mūsų 
suvokimą apie sudėtingas sąsajas tarp 
gamtos išteklių ir socialinių, ekonominių ir 
ekologinių sistemų, įskaitant persvėrimo 
tašką, bei žmogaus ir biologinių sistemų 
atsparumą ar trapumą. Jais bus tiriama, 
kaip ekosistemos veikia ir reaguoja į
antropogeninį poveikį, kaip jas galima 
atkurti ir kokį poveikį tai turės ūkiui ir 
žmogaus gerovei. Taip pat bus tiriami 
išteklių problemų sprendimai. Jais bus 
remiama politika ir praktika, užtikrinanti, 
kad socialinė ir ekonominė veikla būtų 
vykdoma neviršijant ekosistemų ir 
bioįvairovės tvarumo ir pritaikomumo ribų.

Visuomenė savo veiksmais rizikuoja 
sukeldama aplinkos pokyčius, kurie yra 
negrįžtami ir keičiantys ekosistemų pobūdį. 
Labai svarbu numatyti tokią riziką 
vertinant, stebint ir prognozuojant žmogaus 
veiklos poveikį aplinkai ir aplinkos 
pokyčių poveikį žmogaus gerovei. Jūros 
(nuo pakrančių zonų iki giliųjų vandenų), 
gėlo vandens, sausumos ir miestų 
ekosistemų, įskaitant nuo požeminių 
vandenų priklausomas ekosistemas, 
moksliniai tyrimai pagerins mūsų 
suvokimą apie sudėtingas sąsajas tarp 
gamtos išteklių ir socialinių, ekonominių ir 
ekologinių sistemų, įskaitant persvėrimo 
tašką, bei žmogaus ir biologinių sistemų 
atsparumą ar trapumą. Jais bus tiriama, 
kaip ekosistemos veikia ir reaguoja į 
antropogeninį poveikį, kaip jas galima 
atkurti ir kokį poveikį tai turės ūkiui ir 
žmogaus gerovei. Taip pat bus tiriami 
išteklių problemų sprendimai. Siekiant 
sukurti naujus, skaidrumą užtikrinančius 
vandens modelius, būtinos naujovės. Tai 
turėtų apimti: informaciją apie vandens 
kilmę, tolygų paskirstymą ir jo pardavimo 
bei naudojimo procedūrą. Jais bus 
remiama politika ir praktika, užtikrinanti, 
kad socialinė ir ekonominė veikla būtų 
vykdoma neviršijant ekosistemų ir 
bioįvairovės tvarumo ir pritaikomumo ribų.
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Or. en

Pakeitimas 860
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros paveldas yra esminė aplinkos 
dalis, o jo išlaikymas – konkretus įnašas į 
žmonių gerovę ir tvarų ūkį Europoje.

Or. de

Pakeitimas 861
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiomis aplinkybėmis kultūros paveldas 
laikomas esmine aplinkosaugos konteksto 
dalimi, o jo išsaugojimas – realiu indėliu į 
tvarią Europos ekonomiką ir žmonių 
gerovę.

Or. en

Pakeitimas 862
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinės, ekonominės ir valdžios 
sistemos vis dar turi spręsti išteklių 

Socialinės, ekonominės ir valdžios 
sistemos vis dar turi spręsti išteklių 
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išeikvojimo ir žalos ekosistemoms 
klausimus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
parems politinius sprendimus, reikalingus 
gamtos ištekliams ir ekosistemoms valdyti, 
taip pat išvengti arba prisitaikyti prie 
ardančių klimato ar aplinkos pokyčių ir 
skatinti institucinius, ekonominius, 
elgsenos ir technologinius pokyčius, kurie 
užtikrintų tvarumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas kritinėms su politika 
susijusioms ekosistemoms ir ekosistemų 
paslaugoms, pavyzdžiui, gėlo vandens, jūrų 
ir vandenynų, oro kokybės, bioįvairovės, 
žemės panaudojimo ir dirvožemio. 
Visuomenės ir ekosistemų atsparumas 
katastrofiškiems reiškiniams, įskaitant ir 
stichines nelaimes, bus remiamas, gerinant 
prognozavimo, išankstinio įspėjimo, 
pažeidžiamumo ir poveikio, įskaitant 
įvairios rizikos dimensiją, vertinimo 
galimybių didinimu. Vadinasi, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis bus remiama 
aplinkos ir išteklių efektyvumo politika, ir 
suteikiama galimybė pasirinkti efektyvų 
įrodymais pagrįstą valdymą, neviršijant 
saugaus veikimo apribojimų. Pažangūs 
būdai bus kuriami, siekiant padidinti 
politikos sanglaudą, priimti kompromisus 
ir valdyti prieštaringus interesus, didinti 
visuomenės informuotumą apie mokslinių 
tyrimų rezultatus ir piliečių dalyvavimą 
sprendimų priėmime.

išeikvojimo ir žalos ekosistemoms 
klausimus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
parems politinius sprendimus, reikalingus 
gamtos bei kultūros ištekliams ir 
ekosistemoms valdyti, taip pat išvengti 
arba prisitaikyti prie ardančių klimato ar 
aplinkos pokyčių ir skatinti institucinius, 
ekonominius, elgsenos ir technologinius 
pokyčius, kurie užtikrintų tvarumą. 
Didžiausias dėmesys bus skiriamas 
kritinėms su politika susijusioms 
ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms, 
pavyzdžiui, gėlo vandens, jūrų ir 
vandenynų, oro kokybės, bioįvairovės, 
žemės panaudojimo ir dirvožemio. 
Visuomenės ir ekosistemų atsparumas 
katastrofiškiems reiškiniams, įskaitant ir 
gaivalines nelaimes, bus remiamas, 
gerinant prognozavimo, išankstinio 
įspėjimo, pažeidžiamumo ir poveikio, 
įskaitant įvairios rizikos dimensiją, 
vertinimo galimybių didinimu. Vadinasi, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis bus 
remiama aplinkos ir išteklių efektyvumo 
politika, ir suteikiama galimybė pasirinkti 
efektyvų įrodymais pagrįstą valdymą, 
neviršijant saugaus veikimo apribojimų. 
Pažangūs būdai bus kuriami, siekiant 
padidinti politikos sanglaudą, priimti 
kompromisus ir valdyti prieštaringus 
interesus, didinti visuomenės 
informuotumą apie mokslinių tyrimų 
rezultatus ir piliečių dalyvavimą sprendimų 
priėmime.

Or. de

Pakeitimas 863
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinės, ekonominės ir valdžios Socialinės, ekonominės ir valdžios 
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sistemos vis dar turi spręsti išteklių 
išeikvojimo ir žalos ekosistemoms 
klausimus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
parems politinius sprendimus, reikalingus 
gamtos ištekliams ir ekosistemoms valdyti, 
taip pat išvengti arba prisitaikyti prie 
ardančių klimato ar aplinkos pokyčių ir 
skatinti institucinius, ekonominius, 
elgsenos ir technologinius pokyčius, kurie 
užtikrintų tvarumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas kritinėms su politika 
susijusioms ekosistemoms ir ekosistemų 
paslaugoms, pavyzdžiui, gėlo vandens, jūrų 
ir vandenynų, oro kokybės, bioįvairovės, 
žemės panaudojimo ir dirvožemio. 
Visuomenės ir ekosistemų atsparumas 
katastrofiškiems reiškiniams, įskaitant ir 
stichines nelaimes, bus remiamas, gerinant 
prognozavimo, išankstinio įspėjimo, 
pažeidžiamumo ir poveikio, įskaitant 
įvairios rizikos dimensiją, vertinimo 
galimybių didinimu. Vadinasi, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis bus remiama 
aplinkos ir išteklių efektyvumo politika, ir 
suteikiama galimybė pasirinkti efektyvų 
įrodymais pagrįstą valdymą, neviršijant 
saugaus veikimo apribojimų. Pažangūs 
būdai bus kuriami, siekiant padidinti 
politikos sanglaudą, priimti kompromisus 
ir valdyti prieštaringus interesus, didinti 
visuomenės informuotumą apie mokslinių 
tyrimų rezultatus ir piliečių dalyvavimą 
sprendimų priėmime.

sistemos vis dar turi spręsti išteklių 
išeikvojimo ir žalos ekosistemoms 
klausimus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
parems politinius sprendimus, reikalingus 
gamtos ištekliams ir ekosistemoms valdyti, 
taip pat išvengti arba prisitaikyti prie 
ardančių klimato ar aplinkos pokyčių ir 
skatinti institucinius, ekonominius, 
elgsenos ir technologinius pokyčius, kurie 
užtikrintų tvarumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas kritinėms su politika 
susijusioms ekosistemoms ir ekosistemų 
paslaugoms, pavyzdžiui, gėlo vandens, jūrų 
ir vandenynų, oro kokybės, bioįvairovės, 
žemės panaudojimo ir dirvožemio. 
Visuomenės ir ekosistemų atsparumas 
katastrofiškiems reiškiniams, įskaitant ir 
gaivalines nelaimes, bus remiamas, 
gerinant prognozavimo, išankstinio 
įspėjimo, pažeidžiamumo ir poveikio, 
įskaitant įvairios rizikos dimensiją, 
vertinimo galimybių didinimu. Vadinasi, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis bus 
remiama aplinkos ir išteklių efektyvumo 
politika, ir suteikiama galimybė pasirinkti 
efektyvų įrodymais pagrįstą valdymą, 
neviršijant saugaus veikimo apribojimų. 
Pažangūs būdai bus kuriami, siekiant 
padidinti politikos sanglaudą, priimti 
kompromisus ir valdyti prieštaringus 
interesus, didinti visuomenės 
informuotumą apie mokslinių tyrimų 
rezultatus ir piliečių dalyvavimą sprendimų 
priėmime. Visų didesnių išteklių 
prieinamumas ir produktyvumas turi būti 
analizuojami atitinkamais teritoriniais 
lygmenimis: globaliniu, regioniniu ir 
vietos, o susiję socialiniai ir ekonominiai 
padariniai turėtų būti analizuojami 
siekiant parengti politinius sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 864
Angelika Niebler
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinės, ekonominės ir valdžios 
sistemos vis dar turi spręsti išteklių 
išeikvojimo ir žalos ekosistemoms 
klausimus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
parems politinius sprendimus, reikalingus 
gamtos ištekliams ir ekosistemoms valdyti, 
taip pat išvengti arba prisitaikyti prie 
ardančių klimato ar aplinkos pokyčių ir 
skatinti institucinius, ekonominius, 
elgsenos ir technologinius pokyčius, kurie 
užtikrintų tvarumą. Didžiausias dėmesys 
bus skiriamas kritinėms su politika 
susijusioms ekosistemoms ir ekosistemų 
paslaugoms, pavyzdžiui, gėlo vandens, jūrų 
ir vandenynų, oro kokybės, bioįvairovės, 
žemės panaudojimo ir dirvožemio. 
Visuomenės ir ekosistemų atsparumas 
katastrofiškiems reiškiniams, įskaitant ir 
stichines nelaimes, bus remiamas, gerinant 
prognozavimo, išankstinio įspėjimo, 
pažeidžiamumo ir poveikio, įskaitant 
įvairios rizikos dimensiją, vertinimo 
galimybių didinimu. Vadinasi, moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis bus remiama 
aplinkos ir išteklių efektyvumo politika, ir 
suteikiama galimybė pasirinkti efektyvų 
įrodymais pagrįstą valdymą, neviršijant 
saugaus veikimo apribojimų. Pažangūs 
būdai bus kuriami, siekiant padidinti 
politikos sanglaudą, priimti kompromisus 
ir valdyti prieštaringus interesus, didinti 
visuomenės informuotumą apie mokslinių 
tyrimų rezultatus ir piliečių dalyvavimą 
sprendimų priėmime.

Socialinės, ekonominės ir valdžios 
sistemos vis dar turi spręsti išteklių 
išeikvojimo ir žalos ekosistemoms 
klausimus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos 
parems politinius sprendimus, reikalingus 
gamtos bei kultūros ištekliams ir 
ekosistemoms valdyti, taip pat išvengti 
arba prisitaikyti prie ardančių klimato ar 
aplinkos pokyčių ir skatinti institucinius, 
ekonominius, elgsenos ir technologinius 
pokyčius, kurie užtikrintų tvarumą. 
Didžiausias dėmesys bus skiriamas 
kritinėms su politika susijusioms 
ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms, 
pavyzdžiui, gėlo vandens, jūrų ir 
vandenynų, oro kokybės, bioįvairovės, 
žemės panaudojimo ir dirvožemio. 
Visuomenės ir ekosistemų atsparumas 
katastrofiškiems reiškiniams, įskaitant ir 
gaivalines nelaimes, bus remiamas, 
gerinant prognozavimo, išankstinio 
įspėjimo, pažeidžiamumo ir poveikio, 
įskaitant įvairios rizikos dimensiją, 
vertinimo galimybių didinimu. Vadinasi, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis bus 
remiama aplinkos ir išteklių efektyvumo 
politika, ir suteikiama galimybė pasirinkti 
efektyvų įrodymais pagrįstą valdymą, 
neviršijant saugaus veikimo apribojimų. 
Pažangūs būdai bus kuriami, siekiant 
padidinti politikos sanglaudą, priimti 
kompromisus ir valdyti prieštaringus 
interesus, didinti visuomenės 
informuotumą apie mokslinių tyrimų 
rezultatus ir piliečių dalyvavimą sprendimų 
priėmime.

Or. en

Pakeitimas 865
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokie kaip statybų, chemijos, automobilių, 
mechanizmų ir įrangos sektoriai, kurių 
bendroji pridėtinė vertė viršija 1000 
milijardų eurų ir kurie turi apie 30 milijonų 
darbuotojų, priklauso nuo galimybės gauti 
žaliavų. Sąjunga turi pakankamai statybos 
mineralinių medžiagų. Nepaisant to, kad 
Sąjunga yra viena didžiausių pasaulyje tam 
tikrų pramoninių mineralinių medžiagų 
gamintojų, daugumą šių medžiagų ji 
importuoja. Be to, Sąjunga yra labai 
priklausoma nuo metalo mineralinių 
medžiagų importo ir yra visiškai 
priklausoma nuo kai kurių kritinių žaliavų 
importo.

Tokie kaip statybų, chemijos, automobilių, 
mechanizmų ir įrangos sektoriai, kurių 
bendroji pridėtinė vertė viršija 1000 
milijardų eurų ir kurie turi apie 30 milijonų 
darbuotojų, priklauso nuo galimybės gauti 
žaliavų. Nepaisant to, kad Sąjunga yra 
viena didžiausių pasaulyje tam tikrų 
pramoninių mineralinių medžiagų 
gamintojų, daugumą šių medžiagų ji 
importuoja. Be to, Sąjunga yra labai 
priklausoma nuo metalo mineralinių 
medžiagų importo ir yra visiškai 
priklausoma nuo kai kurių kritinių žaliavų 
importo.

Or. en

Pakeitimas 866
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastarosios tendencijos rodo, kad žaliavų 
paklausą palaikys atsirandančių ūkių 
vystymas ir spartus esminių technologijų 
paplitimas. Europa turi užtikrinti tvarų 
valdymą ir apsaugoti tvarų žaliavų tiekimą 
tarp valstybių visuose sektoriuose, kurie 
priklauso nuo žaliavų prieigos. Politikos 
tikslai dėl kritinių žaliavų yra nustatyti 
Komisijos žaliavų iniciatyvoje.

Pastarosios tendencijos rodo, kad žaliavų 
paklausą palaikys nuolatinė paklausa 
išsivysčiusios ekonomikos valstybėse,
atsirandančių ūkių vystymas ir spartus 
esminių technologijų paplitimas. Europa 
turi užtikrinti tvarų valdymą ir apsaugoti 
tvarų žaliavų tiekimą tarp valstybių visuose 
sektoriuose, kurie priklauso žaliavų. 
Politikos tikslai dėl kritinių žaliavų yra 
nustatyti Komisijos žaliavų iniciatyvoje.

Or. en
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Pakeitimas 867
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl šios veikslo tikslas yra didinti žinias 
apie žaliavas ir kurti žaliavų ekonomiškai 
naudingo ir aplinką tausojančio ištyrimo, 
gavybos, apdorojimo, perdirbimo ir 
atkūrimo, taip pat jų pakeitimo 
ekonomiškai patraukliomis, mažesnį 
poveikį aplinkai turinčiomis alternatyvomis 
pažangius sprendimus.

Todėl šios veikslo tikslas yra didinti žinias 
apie žaliavas ir kurti žaliavų ekonomiškai 
naudingo ir aplinką tausojančio ištyrimo, 
gavybos, apdorojimo, efektyvaus išteklių 
naudojimo, pakartotinio naudojimo, 
perdirbimo ir atkūrimo, taip pat jų 
pakeitimo ekonomiškai patraukliomis, 
mažesnį poveikį aplinkai turinčiomis 
alternatyvomis pažangius sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 868
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl šios veikslo tikslas yra didinti žinias 
apie žaliavas ir kurti žaliavų ekonomiškai 
naudingo ir aplinką tausojančio ištyrimo, 
gavybos, apdorojimo, perdirbimo ir 
atkūrimo, taip pat jų pakeitimo 
ekonomiškai patraukliomis, mažesnį 
poveikį aplinkai turinčiomis alternatyvomis 
pažangius sprendimus.

Todėl šios veikslo tikslas yra didinti žinias 
apie žemės ir jūros dugno žaliavas ir kurti 
žaliavų ekonomiškai naudingo ir aplinką 
tausojančio ištyrimo, gavybos, apdorojimo, 
perdirbimo ir atkūrimo, taip pat jų 
pakeitimo ekonomiškai patraukliomis, 
mažesnį poveikį aplinkai turinčiomis 
alternatyvomis pažangius sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 869
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasaulio ir Europos išteklių ilgalaikio 
prieinamumo vertinimas, įskaitant prieigą 
prie miesto telkinių (sąvartynai ir 
kalnakasybos atliekos), jūros gelmių 
išteklių (pavyzdžiui, retų žemės mineralų 
kasyba jūros dugne), bus gerinamas, o 
susiję neaiškumai bus išspręsti. Šios žinios 
padės visuomenei efektyviau panaudoti, 
perdirbti ir atgauti retas arba aplinkai 
pavojingas žaliavas. Tokiu būdu bus 
kuriamos pasaulinės taisyklės, praktika ir 
standartai, taikomi ekonomiškai 
perspektyviam, aplinkai svarbiam ir 
socialiai priimtinam išteklių tyrimui, 
gavybai ir apdorojimui, įskaitant žemės 
panaudojimo ir jūrų erdvės planavimo 
praktiką.

Pasaulio ir Europos išteklių ilgalaikio 
prieinamumo vertinimas, įskaitant prieigą 
prie miesto telkinių (sąvartynai ir 
kalnakasybos atliekos), jūros gelmių 
išteklių (pavyzdžiui, retų žemės mineralų 
kasyba jūros dugne), mineralų ir jų 
antrinių produktų apdorojimą, bus 
gerinamas, o susiję neaiškumai bus 
išspręsti. Šios žinios padės visuomenei 
efektyviau panaudoti, perdirbti ir atgauti 
retas arba aplinkai pavojingas žaliavas. 
Tokiu būdu bus kuriamos pasaulinės 
taisyklės, praktika ir standartai, taikomi 
ekonomiškai perspektyviam, aplinkai 
svarbiam ir socialiai priimtinam išteklių 
tyrimui, gavybai ir apdorojimui, įskaitant 
žemės panaudojimo ir jūrų erdvės 
planavimo praktiką. Šiuo atveju bus 
svarbus ir vykdomas tarptautinis 
bendradarbiavimas, įskaitant 
bendradarbiavimą plėtojant geresnį 
tarptautinių išteklių valdymą ir 
bendradarbiavimą tarp nacionalinių 
geologinių tyrimų tarnybų. 

Or. en

Pakeitimas 870
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.3.2. Tvaraus žaliavų tiekimo ir 
naudojimo skatinimas, apimantis tyrimą, 
gavybą, apdorojimą, perdirbimą ir 

5.3.2. Tvaraus ir efektyvaus žaliavų 
tiekimo ir naudojimo bei pakartotinio 
naudojimo skatinimas, apimantis tyrimą, 
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atgavimą gavybą, apdorojimą, išteklių naudojimo 
efektyvumą, pakartotinį naudojimą, 
perdirbimą ir atgavimą

Or. en

Pakeitimas 871
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
reikalingi visą medžiagų gyvavimo ciklą, 
kad būtų užtikrintas leistinas, patikimas ir 
tvarus Europos pramonei svarbių žaliavų 
tiekimas ir valdymas. Ekonomiškai 
perspektyvių, aplinkai svarbių ir socialiai 
priimtinų išteklių tyrimo, gavybos ir 
apdorojimo technologijų vystymas ir 
diegimas sužadins efektyvų išteklių 
naudojimą. Taip pat bus išnaudojamas 
miesto telkinių potencialas. Naujos ir 
ekonomiškai perspektyvios, medžiagas 
atgaunančios technologijos, verslo 
modeliai ir procesai taip pat padės mažinti 
Sąjungos priklausomybę nuo pirminių 
žaliavų tiekimo. Ši veikla apims ilgesnio 
naudojimo, aukštos kokybės perdirbimo ir 
atgavimo poreikį bei poreikį smarkiai 
sumažinti išteklių nuostolius. Bus 
laikomasi viso gyvavimo ciklo metodo –
nuo prieinamų žaliavų tiekimo iki jų 
sunaudojimo su minimaliu energijos ir 
išteklių poreikiu.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
reikalingi visą medžiagų gyvavimo ciklą, 
kad būtų užtikrintas leistinas, patikimas ir 
tvarus Europos pramonei svarbių žaliavų 
tiekimas ir valdymas. Ekonomiškai 
perspektyvių, aplinkai svarbių ir socialiai
priimtinų išteklių tyrimo, gavybos,
apdorojimo ir antrinio perdirbimo 
technologijų vystymas ir diegimas sužadins 
efektyvų išteklių naudojimą. Taip pat bus 
išnaudojamas miesto telkinių potencialas. 
Naujos ir ekonomiškai perspektyvios, 
medžiagas atgaunančios technologijos, 
verslo modeliai ir procesai taip pat padės 
mažinti Sąjungos priklausomybę nuo 
pirminių žaliavų tiekimo. Ši veikla apims 
ilgesnio naudojimo, aukštos kokybės 
perdirbimo ir atgavimo poreikį bei poreikį 
smarkiai sumažinti išteklių nuostolius. Bus 
laikomasi viso gyvavimo ciklo metodo –
nuo prieinamų žaliavų tiekimo iki jų 
sunaudojimo su minimaliu energijos ir 
išteklių poreikiu.

Or. en

Pakeitimas 872
Amalia Sartori
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
reikalingi visą medžiagų gyvavimo ciklą, 
kad būtų užtikrintas leistinas, patikimas ir 
tvarus Europos pramonei svarbių žaliavų 
tiekimas ir valdymas. Ekonomiškai 
perspektyvių, aplinkai svarbių ir socialiai 
priimtinų išteklių tyrimo, gavybos ir 
apdorojimo technologijų vystymas ir 
diegimas sužadins efektyvų išteklių 
naudojimą. Taip pat bus išnaudojamas 
miesto telkinių potencialas. Naujos ir 
ekonomiškai perspektyvios, medžiagas 
atgaunančios technologijos, verslo 
modeliai ir procesai taip pat padės mažinti 
Sąjungos priklausomybę nuo pirminių 
žaliavų tiekimo. Ši veikla apims ilgesnio 
naudojimo, aukštos kokybės perdirbimo ir 
atgavimo poreikį bei poreikį smarkiai 
sumažinti išteklių nuostolius. Bus 
laikomasi viso gyvavimo ciklo metodo –
nuo prieinamų žaliavų tiekimo iki jų 
sunaudojimo su minimaliu energijos ir 
išteklių poreikiu.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
reikalingi visą medžiagų gyvavimo ciklą, 
kad būtų užtikrintas leistinas, patikimas ir 
tvarus Europos pramonei svarbių žaliavų 
tiekimas ir valdymas. Ekonomiškai 
perspektyvių, aplinkai svarbių ir socialiai 
priimtinų išteklių tyrimo, gavybos ir 
apdorojimo technologijų vystymas ir 
diegimas sužadins efektyvų išteklių 
naudojimą. Taip pat bus išnaudojamas 
miesto telkinių potencialas. Naujos ir 
ekonomiškai perspektyvios, medžiagas 
atgaunančios technologijos, verslo 
modeliai ir procesai taip pat padės mažinti 
Sąjungos priklausomybę nuo pirminių 
žaliavų tiekimo. Ši veikla apims ilgesnio 
naudojimo, aukštos kokybės perdirbimo ir 
atgavimo poreikį bei poreikį smarkiai 
sumažinti tiek šių išteklių įprastinį 
naudojimą, tiek jų nuostolius. Bus 
laikomasi viso gyvavimo ciklo metodo –
nuo prieinamų žaliavų tiekimo iki jų 
sunaudojimo su minimaliu energijos ir 
išteklių poreikiu.

Or. en

Pagrindimas

Tikslu taikyti inovacijas visai žaliavų vertės grandinei nesiekiama drastiškai sumažinti žaliavų 
naudojimo, juo siekiama užtikrinti, kad jos liktų ekonomikoje ir būtų perdirbamos bei 
pakartotinai naudojamos pagal jų pagrindinę funkciją (t. y. žiedinė ekonomika). Atrodo, kad 
per 10 ateinančių metų bus sunku „drastiškai sumažinti įprastinį žaliavų naudojimą“. Be to, 
reikėtų atsižvelgti į konkurencingumą pasaulyje.

Pakeitimas 873
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo požiūriu reikėtų atsižvelgti į 
didėjančią Europos chemijos pramonės 
priklausomybę nuo išorės naftos ir 
gamtinių dujų, kaip cheminių žaliavų, 
išteklių. Todėl pastaraisiais metais 
Europos chemijos pramonėje vis labiau 
naudojami vietos anglies kaip alternatyvių 
cheminių žaliavų ištekliai. Naudojant 
vietos anglies išteklius ne energetikos 
srityse galima pasiūlyti ilgalaikės plėtros 
perspektyvų daugelyje Europos cheminės 
pramonės vietovių, atsižvelgiant į pasaulio 
naftos išteklių eikvojimą ir politinį 
nestabilumą šalyse gamintojose. Ateityje 
turėtų būti kuriamos gamybos 
technologijos ir įranga, kuria Europos 
chemijos pramonėje galima panaudoti 
alternatyvius angliavandenilių šaltinius 
kaip vietos anglies išteklius.

Or. en

Pakeitimas 874
Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perėjimui prie labiau savimi pasitikinčios ir 
išteklius tausojančios ekonomikos reikės 
kultūrinių, elgsenos, socialinių ekonominių 
ir institucinių pokyčių. Tam, kad būtų 
galima spręsti augančią kvalifikuotų 
darbuotojų trūkumo Sąjungos žaliavų 
sektoriuje problemą (įskaitant Europos 
kalnakasybos pramonę), bus skatinama 
daugiau efektyvių partnerysčių tarp 
universitetų, remiami geologiniai tyrimai ir 
pramonė. Taip pat labai svarbu bus remti 
pažangių, ekologiškų įgūdžių vystymą. Be 

Perėjimui prie labiau savimi pasitikinčios ir 
išteklius tausojančios ekonomikos reikės 
kultūrinių, elgsenos, socialinių ekonominių 
ir institucinių pokyčių. Tam, kad būtų 
galima spręsti augančią kvalifikuotų
darbuotojų trūkumo Sąjungos žaliavų 
sektoriuje problemą (įskaitant Europos 
kalnakasybos pramonę), bus skatinama 
daugiau efektyvių partnerysčių tarp 
universitetų, remiami geologiniai tyrimai ir 
pramonė. Taip pat labai svarbu bus remti 
pažangių, ekologiškų įgūdžių vystymą. Be 
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to, visuomenė vis dar yra ribotai 
informuojama apie vidaus žaliavų svarbą 
Europos ekonomikai. Siekiant palengvinti 
reikalingus struktūrinius pokyčius, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis bus 
siekiama įgalinti piliečius, politiką 
formuojančius asmenis, praktikus ir 
institucijas.

to, visuomenė vis dar yra ribotai 
informuojama apie žaliavų svarbą Europos 
ekonomikai. Siekiant palengvinti 
reikalingus struktūrinius pokyčius, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis bus 
siekiama įgalinti piliečius, politiką 
formuojančius asmenis, praktikus ir 
institucijas.

Or. en

Pakeitimas 875
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.4 papunkčio 5.4.1 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus remiamos visos inovacijų formos, tiek 
naudingos, tiek radikalios, derinant 
technologines, organizacines, 
visuomenines, elgsenos, verslo ir politikos 
inovacijas, stiprinant plačiosios 
visuomenės dalyvavimą. Ši veikla 
sustiprins labiau žiedinę ekonomiką, 
mažinant aplinkos poveikį ir atsižvelgiant į 
grįžtamąjį poveikį aplinkai. Ši veikla apims 
verslo modelius, pramonės simbiozę, 
produktų aptarnavimo sistemas, produktų 
projektavimą, viso gyvavimo ciklo ir 
grįžtamojo ciklo metodus. Tikslas bus 
padidinti išteklių efektyvumą, sumažinant 
sąnaudas, atliekas, pavojingų medžiagų 
išleidimą vertės grandinėje, ir skatinti 
pakartotinį panaudojimą, perdirbimą ir 
išteklių pakeitimą. Padidintas dėmesys bus 
skirtas perėjimui nuo mokslinių tyrimų prie 
rinkos, įskaitant pramonę ir svarbesnes 
mažas ir vidutines įmones, nuo prototipų 
sukūrimo iki jų įvedimo į rinką ir 
kopijavimui palengvinti. Ekologiškų 
inovacijų kūrėjų tinklas taip pat sieks 
sustiprinti žinių sklaidą ir glaudesnį 
paklausos ir tiekimo ryšį.

Bus remiamos visos inovacijų formos, tiek 
naudingos, tiek radikalios, derinant 
technologines, organizacines, 
visuomenines, elgsenos, verslo ir politikos 
inovacijas, stiprinant plačiosios 
visuomenės dalyvavimą. Ši veikla 
sustiprins labiau žiedinę ekonomiką, 
mažinant aplinkos poveikį ir atsižvelgiant į 
grįžtamąjį poveikį aplinkai. Ši veikla apims 
verslo modelius, pramonės simbiozę, 
produktų aptarnavimo sistemas, produktų 
projektavimą, viso gyvavimo ciklo ir 
grįžtamojo ciklo metodus. Tikslas bus 
padidinti išteklių efektyvumą, sumažinant 
sąnaudas, atliekas, pavojingų medžiagų 
išleidimą vertės grandinėje, ir skatinti 
pakartotinį panaudojimą, perdirbimą ir 
išteklių pakeitimą. Padidintas dėmesys bus 
skirtas perėjimui nuo mokslinių tyrimų prie 
rinkos, įskaitant pramonę ir svarbesnes 
mažas ir vidutines įmones, nuo prototipų 
sukūrimo iki jų įvedimo į rinką 
konkurencinga kaina ir kopijavimui 
palengvinti. Ekologiškų inovacijų kūrėjų 
tinklas taip pat sieks sustiprinti žinių 
sklaidą ir glaudesnį paklausos ir tiekimo 
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ryšį.

Or. it

Pakeitimas 876
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visapusiškos aplinkos stebėjimo ir 
informavimo sistemos yra esminės, 
siekiant užtikrinti šios problemos 
sprendimui reikalingos informacijos ir 
ilgalaikių duomenų tiekimą. Šios sistemos 
bus naudojamos klimato sąlygoms, būklei, 
tendencijoms, gamtos ištekliams, įskaitant 
žaliavas, ekosistemas, ekosistemų 
paslaugas, vertinti bei mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų ir 
klimato kaitos sušvelninimo bei 
prisitaikymo politikai ir būdams visuose 
ekonomikos sektoriuose įvertinti. 
Informacija ir žinios iš šių sistemų bus 
naudojamos pažangiam strateginių išteklių 
naudojimui stimuliuoti, įrodymais 
pagrįstos politikos vystymui remti, 
naujoms aplinkos ir klimato paslaugoms 
skatinti ir naujoms galimybėms pasaulinėse 
rinkose vystyti.

Visapusiškos aplinkos stebėjimo ir 
informavimo sistemos yra esminės, 
siekiant užtikrinti šios problemos 
sprendimui reikalingos informacijos ir 
ilgalaikių duomenų tiekimą. Šios sistemos 
bus naudojamos klimato sąlygoms, būklei, 
tendencijoms, gamtos ištekliams, įskaitant 
žaliavas, ekosistemas, ekosistemų 
paslaugas, vertinti bei mažai anglies
dioksido išskiriančių technologijų ir 
klimato kaitos sušvelninimo bei 
prisitaikymo politikai ir būdams visuose 
ekonomikos sektoriuose įvertinti. 
Informacija ir žinios iš šių sistemų bus 
naudojamos pažangiam strateginių išteklių 
naudojimui stimuliuoti, įrodymais 
pagrįstos politikos vystymui remti, 
naujoms aplinkos ir klimato paslaugoms 
skatinti, skaitmeninėms stebėsenos 
technologijoms, kuriomis palydovu 
stebimi, sekami ir valdomi vandens 
ištekliai, skatinti ir naujoms galimybėms 
pasaulinėse rinkose vystyti.

Or. en

Pakeitimas 877
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.5 a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.5.a. Išteklių naudojimo efektyvumo ir 
antrinio perdirbimo inovacijų vystymas
Siekiama skatinti išteklių naudojimo 
efektyvumo srities mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, daugiausia dėmesio skiriant 
atliekų produktų ir medžiagų antriniam 
perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui. 
Tai galima skatinti įsteigiant novatoriškų 
technologijų centrus, kuriuose būtų 
plėtojama medžiagų gavyba, antrinis 
perdirbimas ir pakartotinis naudojimas, ir 
pagerinant regionų bendradarbiavimą 
atliekų valdymo metodų bei procesų 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 878
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir 
saugi visuomenė

6. Europos visuomenės ir visuomenės 
permainų suvokimas

Or. en

Pakeitimas 879
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi
visuomenė

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir 
mąstanti visuomenė
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Or. en

Pakeitimas 880
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Humanitariniai
moksliniai tyrimai gali būti labai svarbūs 
šiame kontekste. Europos strategijų ir 
politikos tikslų nurodymui, stebėjimui ir 
vertinimui reikės aukštos kokybės 
statistinės informacijos sistemų sutelktų 
mokslinių tyrimų, ir pritaikytų priemonių 
plėtros, kurių poveikį ir efektyvumą, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys.

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Humanitariniai 
moksliniai tyrimai, pavyzdžiui, politikos ir 
socialinių mokslų, yra labai svarbūs šiame 
kontekste. Europos strategijų ir politikos 
tikslų apibrėžimui, stebėjimui ir vertinimui 
reikės aukštos kokybės statistinės 
informacijos sistemų sutelktų mokslinių 
tyrimų, kokybinių metodų bei sąvokų ir 
pritaikytų priemonių, kurių poveikį ir 
efektyvumą, ypač socialinės įtraukties, 
žmogaus teisių, tarptautinės taikos ir 
stabilumo atžvilgiu, galėtų vertinti politiką 
formuojantys asmenys, plėtros.

Or. en

Pakeitimas 881
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Humanitariniai
moksliniai tyrimai gali būti labai svarbūs 
šiame kontekste. Europos strategijų ir 
politikos tikslų nurodymui, stebėjimui ir 
vertinimui reikės aukštos kokybės 
statistinės informacijos sistemų sutelktų 
mokslinių tyrimų, ir pritaikytų priemonių 
plėtros, kurių poveikį ir efektyvumą, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys.

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Socialinių mokslų ir 
humanitariniai moksliniai tyrimai bus
labai svarbūs šiame kontekste. Europos 
strategijų ir politikos tikslų nurodymui, 
stebėjimui ir vertinimui reikės aukštos 
kokybės statistinės informacijos sistemų 
sutelktų mokslinių tyrimų, ir pritaikytų 
priemonių, kurių poveikį ir efektyvumą, 
ypač socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys, 
plėtros.

Or. en

Pakeitimas 882
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
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rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Humanitariniai 
moksliniai tyrimai gali būti labai svarbūs 
šiame kontekste. Europos strategijų ir 
politikos tikslų nurodymui, stebėjimui ir 
vertinimui reikės aukštos kokybės 
statistinės informacijos sistemų sutelktų
mokslinių tyrimų, ir pritaikytų priemonių 
plėtros, kurių poveikį ir efektyvumą, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys.

rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Atvirųjų mokslinių tyrimų metodų 
moksliniais tyrimais taip pat turėtų būti 
padedama nustatyti šių metodų papildomą 
naudą tiek inovacijų bei išradimų 
veiksmingumo, tiek kuo platesnio veikėjų 
dalyvavimo inovacijų veikloje užtikrinimo 
požiūriu. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti strategijos „Europa 2020“
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Humanitariniai 
moksliniai tyrimai gali būti labai svarbūs 
šiame kontekste. Europos strategijų ir 
politikos tikslų nurodymui, stebėjimui ir 
vertinimui reikės aukštos kokybės 
statistinės informacijos sistemų tikslinių 
mokslinių tyrimų ir pritaikytų priemonių, 
kurių poveikį ir efektyvumą, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys, 
plėtros.

Or. fr

Pakeitimas 883
Marisa Matias, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
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užsienio politiką. Humanitariniai 
moksliniai tyrimai gali būti labai svarbūs 
šiame kontekste. Europos strategijų ir 
politikos tikslų nurodymui, stebėjimui ir 
vertinimui reikės aukštos kokybės 
statistinės informacijos sistemų sutelktų 
mokslinių tyrimų, ir pritaikytų priemonių 
plėtros, kurių poveikį ir efektyvumą, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys.

užsienio politiką. Socialinių mokslų ir
humanitariniai moksliniai tyrimai gali būti 
labai svarbūs šiame kontekste. Europos 
strategijų ir politikos tikslų nurodymui, 
stebėjimui ir vertinimui reikės aukštos 
kokybės statistinės informacijos sistemų 
sutelktų mokslinių tyrimų, ir pritaikytų 
priemonių, kurių poveikį ir efektyvumą, 
ypač socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys, 
plėtros.

Or. en

Pakeitimas 884
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Humanitariniai
moksliniai tyrimai gali būti labai svarbūs 
šiame kontekste. Europos strategijų ir 
politikos tikslų nurodymui, stebėjimui ir 
vertinimui reikės aukštos kokybės 
statistinės informacijos sistemų sutelktų 
mokslinių tyrimų, ir pritaikytų priemonių 
plėtros, kurių poveikį ir efektyvumą, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys.

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Socialinių mokslų ir 
humanitariniai moksliniai tyrimai yra
labai svarbūs šiame kontekste. Europos 
strategijų ir politikos tikslų nurodymui, 
stebėjimui ir vertinimui reikės aukštos 
kokybės statistinės informacijos sistemų 
sutelktų mokslinių tyrimų, ir pritaikytų 
priemonių, kurių poveikį ir efektyvumą, 
ypač socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys,
plėtros.
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Or. en

Pakeitimas 885
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Humanitariniai 
moksliniai tyrimai gali būti labai svarbūs 
šiame kontekste. Europos strategijų ir 
politikos tikslų nurodymui, stebėjimui ir 
vertinimui reikės aukštos kokybės 
statistinės informacijos sistemų sutelktų 
mokslinių tyrimų, ir pritaikytų priemonių 
plėtros, kurių poveikį ir efektyvumą, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys.

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklių tobulinimą, technologinius 
pasiekimus, organizacinius sprendimus ir 
naujas bendradarbiavimo ir bendros 
kūrybos formas. Moksliniai tyrimai ir kita 
veikla turi remti 2020 m. Europos 
strategijos įgyvendinimą bei kitą susijusią 
Sąjungos užsienio politiką. Humanitariniai 
moksliniai tyrimai gali būti labai svarbūs 
šiame kontekste. Europos strategijų ir 
politikos tikslų nurodymui, stebėjimui ir 
vertinimui reikės aukštos kokybės 
statistinės informacijos sistemų sutelktų 
mokslinių tyrimų, ir pritaikytų priemonių, 
kurių poveikį ir efektyvumą, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys, 
plėtros.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškumo.

Pakeitimas 886
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Humanitariniai 
moksliniai tyrimai gali būti labai svarbūs 
šiame kontekste. Europos strategijų ir 
politikos tikslų nurodymui, stebėjimui ir 
vertinimui reikės aukštos kokybės 
statistinės informacijos sistemų sutelktų 
mokslinių tyrimų, ir pritaikytų priemonių 
plėtros, kurių poveikį ir efektyvumą, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys.

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę, pilietinę ir politinę 
įtrauktį, kovą su skurdu, žmogaus teisių 
rėmimą, skaitmeninį ir su švietimu susijusį 
įtraukimą, lygybę, solidarumą ir 
tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Humanitariniai 
moksliniai tyrimai yra labai svarbūs šiame 
kontekste. Europos strategijų ir politikos 
tikslų apibrėžimui, stebėjimui ir vertinimui 
reikės aukštos kokybės statistinės 
informacijos sistemų ir kokybinių analizės 
metodų sutelktų mokslinių tyrimų, ir 
pritaikytų priemonių, kurių poveikį ir 
efektyvumą, ypač socialinės įtraukties 
atžvilgiu, galėtų vertinti politiką 
formuojantys asmenys, plėtros.

Or. en

Pakeitimas 887
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaip ir ankstesnėje programoje, svarbu 
įtraukti socialinius ir humanitarinius 
mokslus kaip atskirą uždavinį su bent jau 
reikšmingu biudžetu. Europos Sąjunga 
sprendžia svarbius politinius, 
ekonominius ir socialinius uždavinius, 
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kuriems įveikti reikia labai daug 
atsakomybės ir kruopštumo. Kadangi 
pagrindinis Europos uždavinys yra „per 
trumpą laiką stabilizuoti finansų ir 
ekonomikos sistemą, tuo pačiu imantis 
priemonių ateities ekonominėms 
galimybėms užtikrinti“, jį reikėtų traktuoti 
kaip uždavinį, kuriuo siekiama išspręsti 
svarbius klausimus, pavyzdžiui, švietimo, 
užimtumo, jaunimo ir kt., kuriems 
reikalingos konkrečios specializuotos 
socialinių ir humanitarinių mokslų 
Europos lygmens žinios. Be to, turėtų būti 
palaikoma kūrybiška visuomenė, siekiant 
skatinti pramonės šakų mokslinius 
tyrimus bei inovacijas ir padidinti 
istorinio bei kultūros paveldo vertę, nes 
mokymas ir moksliniai tyrimai 
disciplinose, kurios susijusios su kultūra 
ir kūrybiškumu, sukurs pajėgumą, 
palaikantį žiniomis pagrįstą vertės 
suteikiančią ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 888
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1.1. Pažangaus, tvaraus augimo be 
atskirties skatinimas

6.1.1. Pažangaus, tvaraus augimo be 
atskirties skatinimas, atsižvelgiant į 
ekonominę ir socialinę Europos įvairovę 
ir jos pokyčių dinamiką

Or. en

Pakeitimas 889
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausi visuomenės uždaviniai nėra 
abstraktūs, jie turi teritorinį aspektą. Be 
to, konkrečiai į tai reikia atsižvelgti turint 
omenyje miesto problemas, susijusias su 
kūrybiškumo, inovacijų, socialiniais, 
kultūriniais ir aplinkos apsaugos 
klausimais.

Or. en

Pakeitimas 890
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1.2. Atsparios visuomenės be atskirties 
telkimas Europoje

6.1.2. Atsparios visuomenės be atskirties 
telkimas Europoje, stiprinant žinių bazę 
tokiose srityse kaip nelygybė, 
demografiniai ir šeimos pokyčiai, 
judumas, švietimo ir socialinė politika, 
taip pat pilietiškumas

Or. en

Pakeitimas 891
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norinti suprasti socialines transformacijas 
Europoje, reikia analizuoti kintančią 
demokratinę praktiką ir lūkesčius bei 
tapatybių, įvairovės, teritorijų, religijų, 

Norint suprasti socialines, politines ir 
kultūrines transformacijas Europoje, reikia 
analizuoti kintančią demokratinę praktiką 
ir lūkesčius bei tapatybių, įvairovės, 
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kultūrų ir vertybių istorinę raidą. Tai susiję 
su geru Europos integracijos istorijos 
išmanymu. Be to, naudojant IRT kylančios 
įtampos ir galimybių suvokimas, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
yra labai svarbus, atveriant naujus kelius
įtraukties inovacijoms. Labai svarbu 
nustatyti būdus, kaip bus pritaikytos ir 
gerinamos Europos gerovės sistemos, 
viešosios paslaugos ir platesnė politikos 
socialinio saugumo dimensija, kad būtų 
pasiekta sanglauda ir labiau skatinama 
socialinė ir ekonominė lygybė bei kartų 
solidarumas. Moksliniais tyrimais bus 
analizuojama, kaip visuomenė ir politikai 
tampa vis didesniais europiečiais plačiąja 
prasme per tapatybių, kultūrų ir vertybių 
raidą, idėjų ir įsitikinimų, principų ir 
grįžtamumo, bendrumo ir lygybės praktikos 
derinių plitimą. Bus analizuojama, kaip 
pažeidžiamos visuomenės grupės gali 
dalyvauti visuomenėje ir demokratijoje, 
ypač per įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus 
teisių apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 
pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 
raidą. Bus atsižvelgta į migracijos ir 
demografijos svarbą Europos politikos 
tolesniam vystymui.

teritorijų, religijų, kultūrų ir vertybių 
istorinę raidą. Tam reikia gerai išmanyti
Europos integracijos istoriją. Be to, svarbu 
suprasti naudojant IRT patiriamus 
sunkumus ir atsirandančias galimybes, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
kad būtų atverti nauji keliai įtraukties 
inovacijoms. Labai svarbu nustatyti būdus, 
kaip bus pritaikytos ir gerinamos Europos 
gerovės sistemos, viešosios paslaugos ir 
platesnė politikos socialinės apsaugos
dimensija, kad būtų pasiekta sanglauda ir 
labiau skatinama socialinė ir ekonominė 
lygybė bei kartų solidarumas. Moksliniais 
tyrimais bus analizuojama, kaip visuomenė 
ir politikai tampa vis didesniais 
europiečiais plačiąja prasme dėl tapatybių, 
kultūrų ir vertybių raidos, idėjų ir 
įsitikinimų plitimo, abipusiškumo, 
bendrumo bei lygybės principų ir praktikos 
derinimo. Bus analizuojama, kaip 
pažeidžiamos visuomenės grupės gali 
dalyvauti visuomenėje ir demokratijoje, 
ypač per įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus 
teisių apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 
pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 
raidą. Bus atsižvelgta į migracijos ir 
demografijos svarbą Europos politikos 
tolesniam vystymui.

Or. fr

Pakeitimas 892
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norinti suprasti socialines transformacijas 
Europoje, reikia analizuoti kintančią 
demokratinę praktiką ir lūkesčius bei 
tapatybių, įvairovės, teritorijų, religijų, 
kultūrų ir vertybių istorinę raidą. Tai susiję 
su geru Europos integracijos istorijos 
išmanymu. Be to, naudojant IRT kylančios 
įtampos ir galimybių suvokimas, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
yra labai svarbus, atveriant naujus kelius
įtraukties inovacijoms. Labai svarbu 
nustatyti būdus, kaip bus pritaikytos ir 
gerinamos Europos gerovės sistemos, 
viešosios paslaugos ir platesnė politikos 
socialinio saugumo dimensija, kad būtų 
pasiekta sanglauda ir labiau skatinama 
socialinė ir ekonominė lygybė bei kartų 
solidarumas. Moksliniais tyrimais bus 
analizuojama, kaip visuomenė ir politikai 
tampa vis didesniais europiečiais plačiąja 
prasme per tapatybių, kultūrų ir vertybių 
raidą, idėjų ir įsitikinimų, principų ir 
grįžtamumo, bendrumo ir lygybės praktikos 
derinių plitimą. Bus analizuojama, kaip 
pažeidžiamos visuomenės grupės gali 
dalyvauti visuomenėje ir demokratijoje, 
ypač per įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus 
teisių apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 
pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 
raidą. Bus atsižvelgta į migracijos ir 
demografijos svarbą Europos politikos 
tolesniam vystymui.

Norint suprasti socialines transformacijas 
Europoje, reikia analizuoti kintančią 
demokratinę praktiką ir lūkesčius bei 
tapatybių, įvairovės, teritorijų, kalbų, 
religijų, kultūrų ir vertybių istorinę raidą. 
Tam reikia gerai išmanyti Europos 
integracijos istoriją. Be to, svarbu suprasti 
naudojant IRT patiriamus sunkumus ir
atsirandančias galimybes, ir individualiu, 
ir kolektyviniu lygmenimis, kad būtų 
atverti nauji keliai įtraukties inovacijoms. 
Labai svarbu nustatyti būdus, kaip bus 
pritaikytos ir gerinamos Europos gerovės 
sistemos, viešosios paslaugos ir platesnė 
politikos socialinės apsaugos dimensija, 
kad būtų pasiekta sanglauda ir labiau 
skatinama socialinė ir ekonominė lygybė 
bei kartų solidarumas. Moksliniais tyrimais 
bus analizuojama, kaip visuomenė ir 
politikai tampa vis didesniais europiečiais 
plačiąja prasme dėl tapatybių, kultūrų ir 
vertybių raidos, kalbų įvairovės ir 
daugiakalbytės plėtojimo, idėjų ir 
įsitikinimų plitimo, abipusiškumo, 
bendrumo bei lygybės principų ir praktikos 
derinimo. Bus analizuojama, kaip 
pažeidžiamos visuomenės grupės gali 
dalyvauti visuomenėje ir demokratijoje, 
ypač per įvairių įgūdžių, visų pirma 
kalbinių, įgijimą ir žmogaus teisių 
apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 
pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 
raidą. Bus atsižvelgta į migracijos ir 
demografijos svarbą Europos politikos 
tolesniam vystymui.

Or. fr
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Pakeitimas 893
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norinti suprasti socialines transformacijas 
Europoje, reikia analizuoti kintančią 
demokratinę praktiką ir lūkesčius bei 
tapatybių, įvairovės, teritorijų, religijų, 
kultūrų ir vertybių istorinę raidą. Tai susiję 
su geru Europos integracijos istorijos 
išmanymu. Be to, naudojant IRT kylančios 
įtampos ir galimybių suvokimas, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
yra labai svarbus, atveriant naujus kelius 
įtraukties inovacijoms. Labai svarbu 
nustatyti būdus, kaip bus pritaikytos ir 
gerinamos Europos gerovės sistemos, 
viešosios paslaugos ir platesnė politikos 
socialinio saugumo dimensija, kad būtų 
pasiekta sanglauda ir labiau skatinama 
socialinė ir ekonominė lygybė bei kartų 
solidarumas. Moksliniais tyrimais bus 
analizuojama, kaip visuomenė ir politikai 
tampa vis didesniais europiečiais plačiąja 
prasme per tapatybių, kultūrų ir vertybių 
raidą, idėjų ir įsitikinimų, principų ir 
grįžtamumo, bendrumo ir lygybės 
praktikos derinių plitimą. Bus 
analizuojama, kaip pažeidžiamos 
visuomenės grupės gali dalyvauti 
visuomenėje ir demokratijoje, ypač per 
įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus teisių 
apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 
pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 
raidą. Bus atsižvelgta į migracijos ir 
demografijos svarbą Europos politikos 
tolesniam vystymui.

Norinti suprasti socialines transformacijas 
Europoje, reikia analizuoti kintančią 
demokratinę praktiką ir lūkesčius bei 
tapatybių, įvairovės, teritorijų, religijų, 
kultūrų ir vertybių istorinę raidą. Tai susiję 
su geru Europos integracijos istorijos 
išmanymu. Be to, naudojant IRT kylančios 
įtampos ir galimybių suvokimas, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
yra labai svarbus, atveriant naujus kelius 
įtraukties inovacijoms. Labai svarbu 
nustatyti būdus, kaip bus pritaikytos ir 
gerinamos Europos gerovės sistemos, 
viešosios paslaugos ir platesnė politikos 
socialinio saugumo dimensija, kad būtų 
pasiekta sanglauda ir labiau skatinama 
socialinė ir ekonominė lygybė bei tos 
pačios kartos asmenų ir kartų solidarumas. 
Moksliniais tyrimais bus analizuojama, 
kaip visuomenė ir politikai tampa vis 
didesniais europiečiais plačiąja prasme per 
tapatybių, kultūrų ir vertybių raidą, idėjų ir 
įsitikinimų, principų ir grįžtamumo, 
bendrumo ir lygybės praktikos derinių 
plitimą. Bus analizuojama, kaip 
pažeidžiamos visuomenės grupės gali 
dalyvauti visuomenėje ir demokratijoje, 
ypač per įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus 
teisių apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 
pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 
raidą. Bus atsižvelgta į migracijos ir 
demografijos svarbą Europos politikos 
tolesniam vystymui.
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Or. en

Pakeitimas 894
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norinti suprasti socialines transformacijas 
Europoje, reikia analizuoti kintančią 
demokratinę praktiką ir lūkesčius bei 
tapatybių, įvairovės, teritorijų, religijų, 
kultūrų ir vertybių istorinę raidą. Tai susiję 
su geru Europos integracijos istorijos 
išmanymu. Be to, naudojant IRT kylančios 
įtampos ir galimybių suvokimas, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
yra labai svarbus, atveriant naujus kelius 
įtraukties inovacijoms. Labai svarbu 
nustatyti būdus, kaip bus pritaikytos ir 
gerinamos Europos gerovės sistemos, 
viešosios paslaugos ir platesnė politikos 
socialinio saugumo dimensija, kad būtų 
pasiekta sanglauda ir labiau skatinama 
socialinė ir ekonominė lygybė bei kartų 
solidarumas. Moksliniais tyrimais bus 
analizuojama, kaip visuomenė ir politikai 
tampa vis didesniais europiečiais plačiąja 
prasme per tapatybių, kultūrų ir vertybių 
raidą, idėjų ir įsitikinimų, principų ir 
grįžtamumo, bendrumo ir lygybės 
praktikos derinių plitimą. Bus 
analizuojama, kaip pažeidžiamos 
visuomenės grupės gali dalyvauti 
visuomenėje ir demokratijoje, ypač per 
įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus teisių 
apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 
pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 

Norinti suprasti socialines transformacijas 
Europoje, reikia analizuoti kintančią 
demokratinę ir pilietinę praktiką ir 
lūkesčius bei tapatybių, įvairovės, 
teritorijų, religijų, kalbų, kultūrų ir 
vertybių istorinę raidą. Tai susiję su geru 
Europos ir Europos integracijos istorijos 
išmanymu. Be to, naudojant IRT kylančios 
įtampos ir galimybių suvokimas, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
yra labai svarbus, atveriant naujus kelius 
įtraukties inovacijoms. Labai svarbu 
nustatyti būdus, kaip bus pritaikytos ir 
gerinamos Europos gerovės sistemos, 
Europos viešosios erdvės suvokimas, 
viešosios paslaugos ir platesnė politikos 
socialinio saugumo dimensija, kad būtų 
pasiekta sanglauda ir labiau skatinama 
socialinė ir ekonominė lygybė bei kartų 
solidarumas. Moksliniais tyrimais bus 
analizuojama, kaip visuomenė ir politikai 
tampa vis didesniais europiečiais plačiąja 
prasme per tapatybių, kultūrų ir vertybių 
raidą, idėjų ir įsitikinimų, principų ir 
grįžtamumo, bendrumo ir lygybės 
praktikos derinių plitimą. Bus 
analizuojama, kaip pažeidžiamos 
visuomenės grupės gali dalyvauti 
visuomenėje ir demokratijoje, ypač per 
įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus teisių 
apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 
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raidą. Bus atsižvelgta į migracijos ir 
demografijos svarbą Europos politikos 
tolesniam vystymui.

pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 
raidą. Bus atsižvelgta į migracijos ir 
demografijos svarbą Europos politikos 
tolesniam vystymui.

Or. en

Pakeitimas 895
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norinti suprasti socialines transformacijas 
Europoje, reikia analizuoti kintančią 
demokratinę praktiką ir lūkesčius bei 
tapatybių, įvairovės, teritorijų, religijų, 
kultūrų ir vertybių istorinę raidą. Tai susiję 
su geru Europos integracijos istorijos 
išmanymu. Be to, naudojant IRT kylančios 
įtampos ir galimybių suvokimas, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
yra labai svarbus, atveriant naujus kelius 
įtraukties inovacijoms. Labai svarbu 
nustatyti būdus, kaip bus pritaikytos ir 
gerinamos Europos gerovės sistemos, 
viešosios paslaugos ir platesnė politikos 
socialinio saugumo dimensija, kad būtų 
pasiekta sanglauda ir labiau skatinama 
socialinė ir ekonominė lygybė bei kartų 
solidarumas. Moksliniais tyrimais bus 
analizuojama, kaip visuomenė ir politikai 
tampa vis didesniais europiečiais plačiąja 
prasme per tapatybių, kultūrų ir vertybių 
raidą, idėjų ir įsitikinimų, principų ir 
grįžtamumo, bendrumo ir lygybės 
praktikos derinių plitimą. Bus 
analizuojama, kaip pažeidžiamos 
visuomenės grupės gali dalyvauti 
visuomenėje ir demokratijoje, ypač per 
įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus teisių 
apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 

Norinti suprasti socialines transformacijas 
Europoje, reikia analizuoti kintančią 
demokratinę praktiką ir lūkesčius bei 
tapatybių, įvairovės, teritorijų, religijų, 
kultūrų ir vertybių istorinę raidą. Tai susiję 
su geru Europos integracijos istorijos 
išmanymu. Be to, naudojant IRT kylančios 
įtampos ir galimybių suvokimas, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
yra labai svarbus, atveriant naujus kelius 
įtraukties inovacijoms. Labai svarbu 
nustatyti būdus, kaip bus pritaikytos ir 
gerinamos Europos gerovės sistemos, 
viešosios paslaugos ir platesnė politikos 
socialinio saugumo dimensija, kad būtų 
pasiekta sanglauda ir labiau skatinama 
socialinė ir ekonominė lygybė bei kartų 
solidarumas. Moksliniais tyrimais bus 
analizuojama, kaip visuomenė ir politikai 
tampa vis didesniais europiečiais plačiąja 
prasme per tapatybių, kultūrų ir vertybių 
raidą, idėjų ir įsitikinimų, principų ir 
grįžtamumo, bendrumo ir lygybės 
praktikos derinių plitimą. Bus 
analizuojama, kaip pažeidžiamos 
visuomenės grupės gali dalyvauti 
visuomenėje ir demokratijoje, ypač per 
įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus teisių 
apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
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tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 
pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 
raidą. Bus atsižvelgta į migracijos ir 
demografijos svarbą Europos politikos 
tolesniam vystymui.

tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 
pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 
raidą. Bus atsižvelgta į migracijos, 
įskaitant su klimato pokyčiais susijusią 
migraciją, ir demografijos svarbą Europos 
politikos tolesniam vystymui.

Or. en

Pakeitimas 896
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1.2a. Pastangos sukurti Europos 
socialinės sanglaudos ir gerovės modelius 
kaip tarptautines gaires
Europa ir Sąjunga sukūrė ypatingą ir 
ganėtinai unikalų ekonominės pažangos, 
socialinės politikos, kuria siekiama aukšto 
lygio socialinės sanglaudos, bendrų 
humanistinių kultūros vertybių, 
apimančių demokratiją ir teisinę valstybę, 
žmogaus teisių, pagarbos kultūros paveldo 
įvairovei ir jos išsaugojimo, švietimo ir 
mokslo skatinimo, meno ir humanitarinių 
mokslų, kaip esminių socialinę ir 
ekonominę pažangą ir gerovę skatinančių 
veiksnių, derinį. Šis „Europos socialinis 
modelis“ padėjo formuoti Europos 
vienybę ir jos tarptautinį vaidmenį.
Globalizaciją ir demografiją, kaip ir 
Europos integraciją bei kintančias 
tarptautines ekonomines ir finansines 
sąlygas, dabar galima suvokti tiek kaip 
pagrindinius uždavinius, tiek kaip 
veiksnius, formuojančius įvairovę ir 
ekonominės plėtros Europos socialinius 
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modelius.
Todėl kaip prioritetą reikėtų nustatyti 
mokslinius tyrimus, galinčius padėti gauti 
naujų žinių siekiant suvokti šiuos 
veiksnius ir uždavinius Europoje ir tai, 
kaip viešoji politika gali sąveikauti ir 
padėti užtikrinti pagrindinių socialinių ir 
politinių tikslų tvarumą.
Svarstomas Europos visuomenės ir 
ekonomikos dinamikos gairių nustatymas 
Europos vienybės ir įtraukties, kaip 
pagrindinių ekonominę ir socialinę 
pažangą skatinančių veiksnių, stiprinimo 
požiūriu, vertinant ir lyginant viešąją 
politiką pagal įvairius uždavinius 
Europoje, suvokiant naujas didesnės 
Europos integracijos sąlygas ir galimybes, 
įvertinant Europos modelio ir jo 
socialinių, kultūrinių, mokslinių ir 
ekonominių komponentų ir sąveikų, kaip 
lyginamųjų Sąjungos pranašumų 
pasaulyje, vaidmenį.

Or. en

Pakeitimas 897
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos atskira istorinė, politinė, socialinė 
ir kultūrinė sistema vis labiau patiria 
pasaulinių pokyčių poveikį. Norėdama 
toliau plėtoti išorinę veiklą kaimynystėje ir 
už jos ribų kaip pagrindinė veikėja Europa 
turi pagerinti savo gebėjimus nustatant, 
aiškinant, vertinant, skatinant politikos 
tikslus ir teikiant jiems prioritetą drauge su 
kitais pasaulio regionais ir 
bendruomenėmis, siekiant toliau 
bendradarbiauti, išvengti konfliktų ar juos 

Europos atskira istorinė, politinė, socialinė 
ir kultūrinė sistema vis labiau patiria 
pasaulinių pokyčių poveikį. Norėdama 
toliau plėtoti išorinę veiklą kaimynystėje ir 
už jos ribų kaip pagrindinė veikėja Europa 
turi pagerinti savo gebėjimus ir žinių bazę 
nustatant, aiškinant, vertinant, skatinant 
politikos tikslus ir teikiant jiems prioritetą 
drauge su kitais pasaulio regionais ir 
bendruomenėmis, siekiant toliau 
bendradarbiauti, išvengti konfliktų ar juos 
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spręsti. Šiuo atžvilgiu Europa taip pat turi 
padidinti savo gebėjimus numatyti ir 
atsakyti į globalizacijos poveikį ir jos raidą. 
Tai reikalauja geresnio kitų pasaulio 
regionų istorijos, kultūros ir politinių 
ekonominių sistemų, taip pat tarptautinių 
subjektų įtakos ir vaidmens išmanymo. 
Galiausiai pati Europa taip pat turi 
efektyviai prisidėti prie pasaulinio valdymo 
pagrindinėse srityse, pavyzdžiui, prekybos, 
plėtros, darbo, ekonominio 
bendradarbiavimo, žmogaus teisių, 
gynybos ir saugumo. Tai rodo potencialą 
kurti naujus pajėgumus, nesvarbu, ar 
analizės priemonių, sistemų ir instrumentų 
pavidalu, ar diplomatijos būdu oficialioje 
ar neoficialioje tarptautinėje arenoje su 
valdžios ir ne valdžios subjektais.

spręsti. Šiuo atžvilgiu Europa taip pat turi 
padidinti žinių apie konfliktus bazę, 
konfliktų ir bendradarbiavimo 
transformaciją ir savo gebėjimus numatyti 
ir atsakyti į globalizacijos poveikį ir jos 
raidą. Tai reikalauja geresnio kitų pasaulio 
regionų istorijos, kultūros ir politinių 
ekonominių sistemų, taip pat tarptautinių 
subjektų įtakos ir vaidmens išmanymo. 
Galiausiai pati Europa taip pat turi 
efektyviai prisidėti prie pasaulinio valdymo 
pagrindinėse srityse, pavyzdžiui, prekybos, 
plėtros, darbo, ekonominio 
bendradarbiavimo, žmogaus teisių, 
konfliktų prevencijos, taikos stiprinimo ir 
saugumo. Tai rodo potencialą kurti naujus 
pajėgumus, nesvarbu, ar analizės 
priemonių, sistemų ir instrumentų 
pavidalu, ar diplomatijos būdu oficialioje 
ar neoficialioje tarptautinėje arenoje su 
valdžios ir ne valdžios subjektais.

Or. en

Pakeitimas 898
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1.4. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
atotrūkio skirtinguose Europos vietose 
mažinimas 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
įgyvendinimo ryškius regioninius 
skirtumus Europoje reikia spręsti. 
Priemonės bus orientuotos į kompetencijos 
ir inovacijų atskleidimą, jos bus skirtingos, 
papildančios ir susijusios su Sanglaudos 
politikos fondų politika ir veiksmais. Jos 
apima:

6.1.4. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
atotrūkio skirtinguose Europos vietose 
mažinimas.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
įgyvendinimo ryškius regioninius 
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skirtumus Europoje reikia spręsti. 
Priemonės bus orientuotos į kompetencijos 
ir inovacijų atskleidimą, pripažįstant 
poreikį skatinti ir palaikyti gebėjimų 
stiprinimą, visų pirma mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų, ir žmogiškojo kapitalo 
plėtrą 12 ES valstybių narių. Šios 
priemonės bus skirtingos, papildančios ir 
susijusios su Sanglaudos politikos fondų 
politika ir veiksmais. Jos apima:

Or. en

Pakeitimas 899
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsirandančių institucijų, kompetencijos 
centrų, inovatyvių regionų mažiau 
išsivysčiusiose valstybėse narėse
įtraukimas į konkurenciją su 
pirmaujančiais Europos regionais. Ši veikla 
apima pažangiausių mokslinių tyrimų 
institucijų ir mažiau išsivysčiusių regionų 
siejimą, giminiavimąsi, darbuotojų mainus, 
ekspertų konsultacijas ir pagalbą, bendrų 
strategijų kompetencijos centrams steigti 
vystymą, kurie mažiau išvystytuose 
regionuose gali būti remiami Sanglaudos 
politikos lėšomis. Bus svarstomas sąsajų su 
inovatyvias klasteriais kūrimas ir 
kompetencijos pripažinimas mažiau 
išvystytuose regionuose, įskaitant 
tarpusavio peržiūras ir kompetencijos 
sertifikatų įteikimą toms institucijoms, 
kurios atitinka tarptautinius standartus.

– atsirandančių institucijų, kompetencijos 
centrų, inovatyvių miestų ir regionų 
susiejimas su pirmaujančiais Europos 
regionais ir miestais. Ši veikla apima 
pažangiausių mokslinių tyrimų institucijų 
ir mažiau išsivysčiusių regionų siejimą, 
giminiavimąsi, darbuotojų mainus, 
ekspertų konsultacijas ir pagalbą, bendrų 
strategijų kompetencijos centrams steigti 
vystymą, kurie mažiau išvystytuose, 
pereinamojo laikotarpio ir 
konkurencinguose regionuose gali būti 
remiami Sanglaudos politikos lėšomis ir 
pagal programą „Horizontas 2020“. Bus 
svarstomas sąsajų su inovatyviomis 
grupėmis kūrimas ir kompetencijos 
pripažinimas mažiau išvystytuose ir 
besivystančiuose regionuose, įskaitant 
tarpusavio peržiūras ir kompetencijos 
sertifikatų įteikimą toms institucijoms, 
kurios atitinka tarptautinius standartus.

Or. en
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Pakeitimas 900
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsirandančių institucijų, kompetencijos 
centrų, inovatyvių regionų mažiau 
išsivysčiusiose valstybėse narėse 
įtraukimas į konkurenciją su 
pirmaujančiais Europos regionais. Ši veikla 
apima pažangiausių mokslinių tyrimų 
institucijų ir mažiau išsivysčiusių regionų 
siejimą, giminiavimąsi, darbuotojų mainus, 
ekspertų konsultacijas ir pagalbą, bendrų 
strategijų kompetencijos centrams steigti 
vystymą, kurie mažiau išvystytuose 
regionuose gali būti remiami Sanglaudos 
politikos lėšomis. Bus svarstomas sąsajų su 
inovatyvias klasteriais kūrimas ir 
kompetencijos pripažinimas mažiau 
išvystytuose regionuose, įskaitant 
tarpusavio peržiūras ir kompetencijos 
sertifikatų įteikimą toms institucijoms, 
kurios atitinka tarptautinius standartus.

– atsirandančių institucijų, kompetencijos 
centrų, inovatyvių regionų mažiau 
išsivysčiusiose valstybėse narėse 
įtraukimas į konkurenciją su 
pirmaujančiais Europos regionais. Ši 
veikla, daugiausia dėmesio skiriant 12 ES 
valstybių narių, apima pažangiausių 
mokslinių tyrimų institucijų ir mažiau 
išsivysčiusių regionų siejimą, 
giminiavimąsi, darbuotojų mainus, 
ekspertų konsultacijas ir pagalbą, bendrų 
strategijų kompetencijos centrams steigti 
vystymą, kurie mažiau išvystytuose 
regionuose gali būti remiami Sanglaudos 
politikos lėšomis. Bus svarstomas sąsajų su 
inovatyviomis grupėmis kūrimas ir 
kompetencijos pripažinimas mažiau 
išvystytuose regionuose, įskaitant 
tarpusavio peržiūras ir kompetencijos 
sertifikatų įteikimą toms institucijoms, 
kurios atitinka tarptautinius standartus.

Or. en

Pakeitimas 901
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– lengvatinio režimo taikymą išskirtiniams 
projektams renkantis finansuojamus 
projektus, jei viena iš porinio projekto 
šalių yra iš mažiau išsivysčiusio regiono.

Or. en
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Pakeitimas 902
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– programos „Europos mokslinių tyrimų 
katedros“ įkūrimą, kad išskirtiniai 
mokslininkai būtų pritraukti į institucijas, 
turinčias didelį potencialą pasiekti didelės 
pažangos, kad jie padėtų šioms 
institucijoms atskleisti savo potencialą ir 
sukurti vienodas sąlygas moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms Europos 
mokslinių tyrimų erdvėje. Ši veikla apims 
institucinę paramą, kuriant konkurencingą 
mokslinių tyrimų aplinką ir pagrindines 
sąlygas, reikalingas pritraukti, išlaikyti ir 
plėtoti geriausius mokslinių tyrimų talentus 
šiose institucijose.

– programos „Europos mokslinių tyrimų 
katedros“ įkūrimą, kad išskirtiniai 
mokslininkai būtų pritraukti į institucijas, 
turinčias didelį potencialą pasiekti didelės 
pažangos, kad jie padėtų šioms 
institucijoms atskleisti savo potencialą ir 
sukurti vienodas sąlygas moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms Europos 
mokslinių tyrimų erdvėje. Ši veikla apims 
institucinę ir regioninę paramą, kuriant 
konkurencingą mokslinių tyrimų aplinką ir 
pagrindines sąlygas, reikalingas pritraukti, 
išlaikyti ir plėtoti geriausius mokslinių 
tyrimų talentus šiose institucijose ir 
įtraukiant šias institucijas į regioninių 
inovacijų ekosistemas.

Or. en

Pakeitimas 903
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– programos „Europos mokslinių tyrimų 
katedros“ įkūrimą, kad išskirtiniai 
mokslininkai būtų pritraukti į institucijas, 
turinčias didelį potencialą pasiekti didelės 
pažangos, kad jie padėtų šioms 
institucijoms atskleisti savo potencialą ir 
sukurti vienodas sąlygas moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms Europos 
mokslinių tyrimų erdvėje. Ši veikla apims 

– programos „Europos mokslinių tyrimų 
katedros“ (daugiausia 40) įkūrimą, kad 
išskirtiniai mokslininkai būtų pritraukti į 
institucijas, turinčias didelį potencialą 
pasiekti didelės pažangos, kad jie padėtų 
šioms institucijoms atskleisti savo 
potencialą ir sukurti vienodas sąlygas 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Ši 
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institucinę paramą, kuriant konkurencingą 
mokslinių tyrimų aplinką ir pagrindines 
sąlygas, reikalingas pritraukti, išlaikyti ir 
plėtoti geriausius mokslinių tyrimų talentus 
šiose institucijose.

veikla apims institucinę paramą, kuriant 
konkurencingą mokslinių tyrimų aplinką ir 
pagrindines sąlygas, reikalingas pritraukti, 
išlaikyti ir plėtoti geriausius mokslinių 
tyrimų talentus šiose institucijose.

Or. en

Pakeitimas 904
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– programos „Europos mokslinių tyrimų 
katedros“ įkūrimą, kad išskirtiniai 
mokslininkai būtų pritraukti į institucijas, 
turinčias didelį potencialą pasiekti didelės 
pažangos, kad jie padėtų šioms 
institucijoms atskleisti savo potencialą ir 
sukurti vienodas sąlygas moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms Europos 
mokslinių tyrimų erdvėje. Ši veikla apims 
institucinę paramą, kuriant konkurencingą 
mokslinių tyrimų aplinką ir pagrindines 
sąlygas, reikalingas pritraukti, išlaikyti ir 
plėtoti geriausius mokslinių tyrimų talentus 
šiose institucijose.

– programos „Europos mokslinių tyrimų 
katedros“ įkūrimą, kad išskirtiniai 
mokslininkai būtų pritraukti į institucijas, 
turinčias didelį potencialą pasiekti didelės 
pažangos, kad jie padėtų šioms 
institucijoms atskleisti savo potencialą ir 
sukurti vienodas sąlygas moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms Europos 
mokslinių tyrimų erdvėje. Ši veikla apims 
institucinę ir regioninę paramą, kuriant 
konkurencingą mokslinių tyrimų aplinką ir 
pagrindines sąlygas, reikalingas pritraukti, 
išlaikyti ir plėtoti geriausius mokslinių 
tyrimų talentus šiose institucijose ir 
įtraukiant šias institucijas į regioninių 
inovacijų ekosistemas.

Or. en

Pakeitimas 905
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– regionų, turinčių panašias pažangias 
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tinklų kūrimo specializacijas, skatinimą, 
siekiant sukurti tarptautiniu lygmeniu 
konkurencingas vertės grandines.

Or. en

Pakeitimas 906
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pažangios specializacijos strategijų 
vystymo ir stebėjimo paramą. Politikos 
rėmimo priemonė bus plėtojama, o 
politikos mokymasis regioniniu lygmeniu
bus palengvintas per tarptautinį tarpusavio 
vertinimą ir dalijimąsi geriausia praktika.

– pažangios specializacijos strategijų 
vystymo ir stebėjimo paramą. Politikos 
rėmimo priemonė bus plėtojama, o 
politikos mokymasis regionuose ir 
miestuose bus palengvintas per tarptautinį 
tarpusavio vertinimą ir dalijimąsi geriausia 
praktika.

Or. en

Pakeitimas 907
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– regionų ir miestų, turinčių panašias 
pažangias tinklų kūrimo specializacijas, 
skatinimą, siekiant sukurti tarptautiniu 
lygmeniu konkurencingas vertės 
grandines.

Or. en

Pakeitimas 908
Lena Kolarska-Bobińska
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mokslinių tyrimų gebėjimų stiprinimo 
skatinimą, be kita ko, remiant 
mokslininkų iš mažiau išsivysčiusių 
regionų prieigą prie medicinos, biologijos 
ir kitų mokslinių duomenų ir mėginių 
bankų ir nacionalinių duomenų bei 
mėginių bankų sukūrimą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, įgyvendinant 
EMTE.

Or. en

Pakeitimas 909
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinimą, taikant konkrečias 
priemones, kad programos „Horizontas 
2020“ lėšomis finansuotų tyrimų 
rezultatai visų pirma būtų pritaikomi 
Sąjungos viduje.

Or. it

Pakeitimas 910
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąlygų kuo platesniu mastu naudotis 
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universitetinėmis bei mokslinėmis 
publikacijomis ir mokslinių tyrimų 
duomenimis sudarymą šiuose regionuose.

Or. fr

Pakeitimas 911
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies 4 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „trigubo sraigto“ partnerysčių tinklų 
plėtros skatinimą regionuose, kurie gali 
dirbti kartu siekiant koordinuoti anksčiau 
nurodytus porinių projektų veiksmus, 
keitimąsi geriausia patirtimi, įtraukiant 
„Europos mokslinių tyrimų katedras“ į 
regionų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sistemą, skatinant tarptautinius tinklus, 
susisijusius su konkrečiomis regionų 
kompetencijomis, ir keitimąsi geriausia 
patirtimi pažangių specializacijų 
strategijų srityje.

Or. en

Pakeitimas 912
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalies 4 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– priemonių, kuriomis skatinamas 12 ES 
valstybių narių įsikūrusių mokslinių 
tyrimų centrų vadovavimas projektų 
konsorciumams ir projektų organizavimo 
bei administravimo mokymas, rėmimą.

Or. en
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Pakeitimas 913
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2. [...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 914
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.1.2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2.1. Didinti paramą „Inovacijų sąjungai“ 
bei Europos mokslinių tyrimų erdvei ir 
stiprinti jų argumentacijos bazę

6.2.1. Didinti paramą „Inovacijų sąjungai“ 
bei Europos mokslinių tyrimų erdvei ir 
stiprinti jų argumentacijos bazę, 
atsižvelgiant į nepalankias ekonomines ir 
socialines aplinkybes

Or. en

Pakeitimas 915
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos, 
sistemų ir pagrindinių subjektų Europoje ir 
trečiosiose šalyse bei rodiklių, duomenų ir 
informacijos infrastruktūros vystymas bus 
remiamas, norint įvertinti ir pagal 
prioritetus išdėstyti investicijas ir 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos, 
sistemų ir pagrindinių subjektų Europoje ir 
trečiosiose šalyse bei rodiklių, duomenų ir 
informacijos infrastruktūros vystymas bus 
remiamas, norint įvertinti ir pagal 
prioritetus išdėstyti investicijas ir 



PE492.826v02-00 110/165 AM\909647LT.doc

LT

sustiprinti „Inovacijų sąjungą“ bei Europos 
mokslinių tyrimų erdvę. Taip pat reikės į 
ateitį orientuotos veiklos, bandomųjų 
iniciatyvų, ekonomikos analizės, politikos 
stebėsenos, abipusio mokymo, 
koordinavimo priemonių ir veiklos, 
poveikio vertinimo metodologijų 
plėtojimo, tiriant tiesioginius 
suinteresuotųjų asmenų, įmonių, viešųjų 
institucijų ir piliečių atsiliepimus.

sustiprinti „Inovacijų sąjungą“ bei Europos 
mokslinių tyrimų erdvę. Taip pat reikės į 
ateitį orientuotos veiklos, bandomųjų 
iniciatyvų, ekonomikos analizės, politikos 
stebėsenos, abipusio mokymo, 
koordinavimo priemonių ir veiklos, 
poveikio vertinimo metodologijų 
plėtojimo, tiriant tiesioginius 
suinteresuotųjų asmenų, įmonių, viešųjų 
institucijų, pilietinės visuomenės 
organizacijų ir piliečių atsiliepimus.

Or. en

Pakeitimas 916
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos, 
sistemų ir pagrindinių subjektų Europoje ir 
trečiosiose šalyse bei rodiklių, duomenų ir 
informacijos infrastruktūros vystymas bus 
remiamas, norint įvertinti ir pagal 
prioritetus išdėstyti investicijas ir 
sustiprinti „Inovacijų sąjungą“ bei Europos 
mokslinių tyrimų erdvę. Taip pat reikės į 
ateitį orientuotos veiklos, bandomųjų 
iniciatyvų, ekonomikos analizės, politikos 
stebėsenos, abipusio mokymo, 
koordinavimo priemonių ir veiklos, 
poveikio vertinimo metodologijų 
plėtojimo, tiriant tiesioginius 
suinteresuotųjų asmenų, įmonių, viešųjų 
institucijų ir piliečių atsiliepimus.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos, 
sistemų ir pagrindinių subjektų Europoje ir 
trečiosiose šalyse bei rodiklių, duomenų ir 
informacijos infrastruktūros vystymas bus 
remiamas, norint įvertinti ir pagal 
prioritetus išdėstyti investicijas ir 
sustiprinti „Inovacijų sąjungą“ bei Europos 
mokslinių tyrimų erdvę. Taip pat reikės į 
ateitį orientuotos veiklos, bandomųjų 
iniciatyvų, ekonomikos analizės, politikos 
stebėsenos, abipusio mokymo, 
koordinavimo priemonių ir veiklos, 
poveikio vertinimo metodologijų 
plėtojimo, tiriant tiesioginius 
suinteresuotųjų asmenų, įmonių, viešųjų 
institucijų, pilietinės visuomenės 
organizacijų ir piliečių atsiliepimus.

Or. en
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Pakeitimas 917
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.1.2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint įgyvendinti „Inovacijų sąjungą“, 
taip pat reikia remti (privačias ir viešas) 
rinkos inovacijas, stiprinant firmų 
inovacijų pajėgumą ir skatinant Europos 
konkurencingumą. Tam reikės pagerinti 
visas bendras inovacijų sąlygas ir šalinti 
specifinius barjerus, stabdančius pažangių 
firmų augimą. Bus remiami galingi 
inovacijų rėmimo mechanizmai (pvz., 
patobulintas grupių valdymas, viešų ir 
privačių partnerysčių ir tinklų 
bendradarbiavimas), specializuotos 
inovacijų paramos paslaugos (pvz., 
intelektinės nuosavybės valdymas ir 
eksploatavimas, inovacijų valdymas, 
pirkėjų tinklai) ir su inovacijomis 
susijusios politikos peržiūros. Su mažomis 
ir vidutinėmis įmonėmis susiję aspektai bus 
remiami pagal konkretų tikslą „Inovacijos 
mažose ir vidutinėse įmonėse“.

Norint įgyvendinti „Inovacijų sąjungą“, 
taip pat reikia remti (privačias ir viešas) 
rinkos ir ne rinkos inovacijas, stiprinant 
firmų inovacijų pajėgumą ir skatinant 
Europos konkurencingumą, taip pat 
socialinį, ekonominį ir ekologinį 
atsparumą. Tam reikės pagerinti visas 
bendras inovacijų sąlygas ir šalinti 
specifinius barjerus, stabdančius pažangių 
firmų augimą. Bus remiami galingi 
inovacijų rėmimo mechanizmai (pvz., 
patobulintas grupių valdymas, viešų ir 
privačių partnerysčių ir tinklų 
bendradarbiavimas), specializuotos 
inovacijų paramos paslaugos (pvz., 
intelektinės nuosavybės valdymas ir 
eksploatavimas, inovacijų valdymas, 
pirkėjų tinklai) ir su inovacijomis 
susijusios politikos peržiūros. Su mažomis 
ir vidutinėmis įmonėmis susiję aspektai bus 
remiami pagal konkretų tikslą „Inovacijos 
mažose ir vidutinėse įmonėse“.

Or. en

Pakeitimas 918
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.1.2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint įgyvendinti „Inovacijų sąjungą“, 
taip pat reikia remti (privačias ir viešas) 
rinkos inovacijas, stiprinant firmų
inovacijų pajėgumą ir skatinant Europos 

Norint įgyvendinti „Inovacijų sąjungą“, 
taip pat reikia remti (privačias ir viešas) 
rinkos ir ne rinkos inovacijas, stiprinant 
privačiojo ir viešojo sektorių veikėjų
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konkurencingumą. Tam reikės pagerinti 
visas bendras inovacijų sąlygas ir šalinti 
specifinius barjerus, stabdančius pažangių 
firmų augimą. Bus remiami galingi 
inovacijų rėmimo mechanizmai (pvz., 
patobulintas grupių valdymas, viešų ir 
privačių partnerysčių ir tinklų 
bendradarbiavimas), specializuotos 
inovacijų paramos paslaugos (pvz., 
intelektinės nuosavybės valdymas ir 
eksploatavimas, inovacijų valdymas, 
pirkėjų tinklai) ir su inovacijomis 
susijusios politikos peržiūros. Su mažomis 
ir vidutinėmis įmonėmis susiję aspektai bus 
remiami pagal konkretų tikslą „Inovacijos 
mažose ir vidutinėse įmonėse“.

inovacijų pajėgumą ir skatinant Europos 
konkurencingumą, taip pat socialinį, 
ekonominį ir ekologinį atsparumą. Tam 
reikės pagerinti visas bendras inovacijų 
sąlygas ir šalinti specifinius barjerus, 
stabdančius pažangių firmų augimą. Bus 
remiami galingi inovacijų rėmimo 
mechanizmai (pvz., patobulintas grupių 
valdymas, viešų ir privačių partnerysčių ir 
tinklų bendradarbiavimas), specializuotos 
inovacijų paramos paslaugos (pvz., 
intelektinės nuosavybės valdymas ir 
eksploatavimas, inovacijų valdymas, 
pirkėjų tinklai) ir su inovacijomis 
susijusios politikos peržiūros. Su mažomis 
ir vidutinėmis įmonėmis susiję aspektai bus 
remiami pagal konkretų tikslą „Inovacijos 
mažose ir vidutinėse įmonėse“.

Or. en

Pakeitimas 919
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat siekiama remti naujų priemonių, 
skirtų didesniam intelektinės nuosavybės 
teisių portfelių ir jų valdymo skaidrumui 
užtikrinti, bendram naudojimuisi tokiomis 
teisėmis gerinti ir licencijų modeliavimui 
sisteminti, plėtojimą, taip palengvinant 
sandorius ir visų pirma MVĮ bei valdžios 
institucijų galimybę aktyviau dalyvauti 
diegiant inovacijas.

Or. fr

Pakeitimas 920
Philippe Lamberts



AM\909647LT.doc 113/165 PE492.826v02-00

LT

Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.1 dalies 4 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti išnagrinėta galimybė tam tikrose 
technologijų srityse sujungti patentus ir 
taip sudaryti sąlygas bendrai naudotis 
pramoninės nuosavybės teisėmis, mokant 
tinkamas kompensacijas šių teisių 
turėtojams.

Or. fr

Pakeitimas 921
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2.2. Naujų inovacijų formų, įskaitant 
socialines inovacijas ir kūrybingumą, 
tyrimas

6.2.2. Naujų inovacijų formų, įskaitant 
socialines inovacijas ir kūrybingumą, 
tyrimas ir suvokimas

Or. en

Pakeitimas 922
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2.3. Visuomenės dalyvavimo mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veikloje užtikrinimas

Išbraukta.

Visų visuomenės subjektų dalyvavimas 
inovacijos cikle padidina inovacijos 
rezultatų kokybę, svarbą, priimtinumą ir 
tvarumą, integruojant visuomenės 
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interesus ir vertybes. Tam reikia vystyti 
konkrečius įgūdžius, žinias ir gebėjimus 
asmeniniu ir organizacijos bei 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. 
Išsilavinusi, atsakinga ir kūrybinga 
visuomenė bus puoselėjama, skatinant ir 
tiriant atitinkamo mokslo mokymo 
metodą. Lyčių lygybė bus skatinama ypač
palaikant pokyčius mokslinių tyrimų 
institucijų organizacijoje, mokslinių 
tyrimų veiklos turinyje ir formoje. Kad 
mokslo ir platesnę visuomenę pasiektų 
žinios, viešai finansuojamų mokslinių 
tyrimų rezultatų panaudojimas ir 
prieinamumas turi būti toliau vystomas. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų etikos 
struktūra, pagrįsta bendraisiais etikos 
principais, įskaitant ir tuos, kurie įtvirtinti 
Pagrindinių teisių ir laisvių chartijoje ir 
visuose susijusiuose Sąjungos teisės 
aktuose, bus skatinama 
bendradarbiaujant su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis.

Or. en

Pakeitimas 923
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2.3. Visuomenės dalyvavimo mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veikloje užtikrinimas

6.2.3. Mokslas visuomenei ir jai 
dalyvaujant

Or. en

Pakeitimas 924
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.3 dalies pirma pastraipa



AM\909647LT.doc 115/165 PE492.826v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų visuomenės subjektų dalyvavimas 
inovacijos cikle padidina inovacijos 
rezultatų kokybę, svarbą, priimtinumą ir 
tvarumą, integruojant visuomenės interesus 
ir vertybes. Tam reikia vystyti konkrečius 
įgūdžius, žinias ir gebėjimus asmeniniu ir 
organizacijos bei nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis. Išsilavinusi, 
atsakinga ir kūrybinga visuomenė bus 
puoselėjama, skatinant ir tiriant atitinkamo 
mokslo mokymo metodą. Lyčių lygybė bus 
skatinama ypač palaikant pokyčius 
mokslinių tyrimų institucijų organizacijoje, 
mokslinių tyrimų veiklos turinyje ir 
formoje. Kad mokslo ir platesnę 
visuomenę pasiektų žinios, viešai 
finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimas ir prieinamumas turi būti 
toliau vystomas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų etikos struktūra, pagrįsta 
bendraisiais etikos principais, įskaitant ir 
tuos, kurie įtvirtinti Pagrindinių teisių ir 
laisvių chartijoje ir visuose susijusiuose 
Sąjungos teisės aktuose, bus skatinama 
bendradarbiaujant su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis.

Visų visuomenės subjektų dalyvavimas 
inovacijos cikle padidina inovacijos 
rezultatų kokybę, svarbą, priimtinumą ir 
tvarumą, integruojant visuomenės interesus 
ir vertybes. Tam reikia vystyti konkrečius 
įgūdžius, žinias ir gebėjimus asmeniniu ir 
organizacijos bei nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis. Išsilavinusi, 
atsakinga ir kūrybinga visuomenė bus 
puoselėjama, skatinant ir tiriant atitinkamo 
mokslo mokymo metodą. Lygios vyrų ir 
moterų galimybės bus skatinamos ypač 
palaikant pokyčius mokslinių tyrimų 
institucijų organizacijoje, mokslinių tyrimų 
veiklos turinyje ir formoje. Kad mokslo ir 
platesnę visuomenę pasiektų žinios, viešai 
finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimas ir prieinamumas turi būti 
toliau vystomas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų etikos struktūra, pagrįsta 
bendraisiais etikos principais, įskaitant ir 
tuos, kurie įtvirtinti Pagrindinių teisių ir 
laisvių chartijoje ir visuose susijusiuose 
Sąjungos teisės aktuose, bus skatinama 
bendradarbiaujant su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis.

Or. en

Pakeitimas 925
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų visuomenės subjektų dalyvavimas 
inovacijos cikle padidina inovacijos 
rezultatų kokybę, svarbą, priimtinumą ir
tvarumą, integruojant visuomenės 
interesus ir vertybes. Tam reikia vystyti 
konkrečius įgūdžius, žinias ir gebėjimus 

Siekiant kurti veiksmingą mokslo ir
visuomenės dialogą, įdarbinti naujų 
talentingų mokslo darbuotojų ir derinti 
mokslinę kompetenciją su socialiniu 
sąmoningumu ir atsakomybės jausmu bus 
remiama toliau nurodyta veikla.
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asmeniniu ir organizacijos bei 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. 
Išsilavinusi, atsakinga ir kūrybinga 
visuomenė bus puoselėjama, skatinant ir
tiriant atitinkamo mokslo mokymo 
metodą. Lyčių lygybė bus skatinama ypač 
palaikant pokyčius mokslinių tyrimų 
institucijų organizacijoje, mokslinių 
tyrimų veiklos turinyje ir formoje. Kad 
mokslo ir platesnę visuomenę pasiektų 
žinios, viešai finansuojamų mokslinių 
tyrimų rezultatų panaudojimas ir
prieinamumas turi būti toliau vystomas. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų etikos 
struktūra, pagrįsta bendraisiais etikos 
principais, įskaitant ir tuos, kurie įtvirtinti 
Pagrindinių teisių ir laisvių chartijoje ir 
visuose susijusiuose Sąjungos teisės 
aktuose, bus skatinama 
bendradarbiaujant su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis.

– Patraukli mokslinė ir technologinė 
karjera, skirta jauniems moksleiviams:
mokslinių karjerų skatinimas mokyklose 
mokslo, technologijų ir inžinerijos srityse; 
jauniems moksleiviams skirtų universitetų 
steigimas; nacionalinių ir vietos 
institucijų skatinami interaktyvūs ir
patrauklūs mokslo muziejai; tvaraus 
mokyklų ir mokslinių tyrimų institucijų, 
moksleivių ir jų šeimų narių, mokslo 
srities mokytojų ir mokslininkų 
bendradarbiavimo skatinimas; augančios 
kartos įtraukimas per jaunimo mokslinius 
institutus, diskusijas, mokslinių ir
techninių karjerų skatinimą, kūrybiškumą 
skatinančius konkursus ir pedagogines 
inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 926
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas



AM\909647LT.doc 117/165 PE492.826v02-00

LT

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2.3a. Mokslinių tyrimų ir palyginimo 
procesams, kurie sudaro palankias 
sąlygas kūrybingumui ir naujovėms.
Prioritetu nustatomas geresnis socialinių, 
kultūrinių, ekonominių ir politinių 
aplinkybių suvokimas siekiant inovacijų. 
Reikalingos naujos žinios apie tai, kaip 
atsiranda ir suklesti pažangi visuomenė. 
Dabartinėmis tarptautinėmis 
ekonominėmis aplinkybėmis reikia naujo 
požiūrio į pažangios socialinės ir 
ekonominės aplinkos tvarumo sąlygas, 
pagrįsto išsamiu ir sisteminiu praktiniu 
darbu bei lyginamąja analize.
Socialinė sanglauda ir numatomas 
teisingumas, švietimas, demokratija, 
tolerancija ir įvairovė yra veiksniai, 
kuriuos reikia atidžiai apsvarstyti 
nustatant ir geriau išnaudojant 
lyginamuosius Europos pranašumus 
pasaulio lygmeniu ir teikiant geresnę 
įrodymais pagrįstą paramą inovacijų 
politikai.
Visų pirma jaunimo inovacijų galimybių 
supratimo šioje didelio nedarbo lygio 
daugelio ES regionų ekonominėje 
aplinkoje vaidmuo suvokiamas 
atsižvelgiant į išsilavinimą ir protų 
nutekėjimo riziką.
Rizikos valdymo politikos vaidmenį reikia 
geriau suprasti atsižvelgiant į jos sąveiką 
su inovacijų politika ir inovacijas 
formuojančiais veiksniais bei veikėjais. 
Inovacijų srityje labai svarbu išaiškinti 
kai kurias iš dabartinių kontraversijų, 
visų pirma diskusijų rizikos ir atsargumo 
prieštaravimą arba atskirų 
reglamentavimo aplinkų vaidmenį, o tam 
reikia naujų nešališkų mokslinių metodų.

Or. en



PE492.826v02-00 118/165 AM\909647LT.doc

LT

Pakeitimas 927
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2.4. Glaudaus ir efektyvaus 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
skatinimas

6.2.4. Supratimas, kaip glaudus ir 
efektyvus bendradarbiavimas mokslinių 
tyrimų ir aukšto lygio mokymo srityse su 
trečiosiomis šalimis skatina inovacijų 
diegimą.

Or. en

Pakeitimas 928
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Horizontali veikla užtikrins tarptautinio 
bendradarbiavimo strateginį vystymą, 
siekiant „Horizontas 2020“ ir bendrųjų 
politikos tikslų. Veikla, skirta paremti 
dvišalius, daugiašalius ir dviejų regionų 
politinius dialogus mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje su trečiosiomis šalimis, 
regionais, tarptautiniais forumais ir 
organizacijomis, palengvins politikos 
mainus, abipusį mokymąsi ir prioritetų 
nustatymą, skatins abipusę prieigą prie 
programų ir bus stebimas 
bendradarbiavimo poveikis. Tinklų kūrimo 
ir giminiavimosi veikla palengvins 
optimalią partnerystę tarp mokslinių tyrimų 
ir inovacijų dalyvių abiejose pusėse, 
pagerins kompetenciją, bendradarbiavimo 
pajėgumus, mažiau išsivysčiusiose 
trečiosiose šalyse. Veiklomis bus 
skatinamas Sąjungos ir nacionalinės 

Horizontali veikla užtikrins tarptautinio 
bendradarbiavimo strateginį vystymą, 
siekiant „Horizontas 2020“ ir bendrųjų 
politikos tikslų. Reikia suvokti ir skatinti 
veiklą, skirtą paremti dvišalius, 
daugiašalius ir dviejų regionų politinius 
dialogus mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje su trečiosiomis šalimis, regionais, 
tarptautiniais forumais ir organizacijomis, 
palengvins politikos mainus, abipusį 
mokymąsi ir prioritetų nustatymą, kuri 
skatins abipusę prieigą prie programų ir 
bus stebimas bendradarbiavimo poveikis. 
Tinklų kūrimo ir giminiavimosi veikla 
palengvins optimalią partnerystę tarp 
mokslinių tyrimų ir inovacijų dalyvių 
abiejose pusėse, pagerins kompetenciją, 
bendradarbiavimo pajėgumus, mažiau 
išsivysčiusiose trečiosiose šalyse. 
Veiklomis bus išbandomas ir skatinamas 
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bendradarbiavimo politikos, programų, 
valstybių narių ir asocijuotų šalių su 
trečiosiomis šalimis bendrų veiksmų 
derinimas, siekiant sustiprinti jų bendrą 
poveikį. Galiausiai, Europos moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, vykdomi trečiosiose 
šalyse, bus konsoliduoti ir tobulinami, ypač 
skatinant Europos mokslo ir inovacijų 
namų kūrimą, paslaugas Europos 
organizacijoms, išplečiant veiklą į 
trečiąsias šalis, ir mokslinių tyrimų centrų 
atidarymą organizacijoms ar 
mokslininkams iš kitų valstybių narių ir 
asocijuotų šalių.

Sąjungos ir nacionalinės bendradarbiavimo 
politikos, programų, valstybių narių ir 
asocijuotų šalių su trečiosiomis šalimis 
bendrų veiksmų derinimas, siekiant 
sustiprinti jų bendrą poveikį. Galiausiai, 
Europos moksliniai tyrimai ir inovacijos, 
vykdomi trečiosiose šalyse, bus 
konsoliduoti ir tobulinami, ypač skatinant 
Europos mokslo ir inovacijų namų kūrimą, 
paslaugas Europos organizacijoms, 
išplečiant veiklą į trečiąsias šalis, ir 
mokslinių tyrimų centrų atidarymą 
organizacijoms ar mokslininkams iš kitų 
valstybių narių ir asocijuotų šalių.

Or. en

Pakeitimas 929
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2.4a. Kompetencijos skleidimas ir 
dalyvių skaičiaus didinimas
Siekiant padėti sustabdyti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų pasiskirstymą Europos 
vietos teritorijose, regionuose ir valstybėse 
narėse, bus tobulinamas papildomumas ir 
glaudi sąveika su struktūriniais fondais 
tiek prieš įgyvendinant programą 
(stiprinami valstybių narių gebėjimai, 
siekiant geriau pasirengti dalyvavimui 
programoje „Horizontas 2020“), tiek ją 
įgyvendinant (naudojami ir platinami su 
programa „Horizontas 2020“ susiję 
inovacijų rezultatai). Kai įmanoma, bus 
skatinamas dviejų priemonių sąveikumas. 
Bus raginama teikti kaupiamąjį ar mišrų 
finansavimą.
Atsižvelgiant į tai, priemonėmis bus 
siekiama visiškai išnaudoti Europos 
talentų potencialą ir taip optimizuoti 
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ekonominį bei socialinį mokslinių tyrimų 
ir inovacijų poveikį, taip pat jos bus 
skirtingos, tačiau viena kitą papildančios 
politikos krypčių ir sanglaudos politikos 
fondų veiklos atžvilgiu. Į šias priemones 
įeina
(a) besiformuojančių institucijų, 
kompetencijos centrų, inovatyvių regionų 
mažiau išsivysčiusiose teritorijose, 
regionuose arba valstybėse narėse 
įtraukimas į konkurenciją su 
pirmaujančiais Europos regionais. Ši 
veikla apima pažangiausių mokslinių 
tyrimų institucijų arba skyrių ir mažiau 
išsivysčiusių teritorijų arba regionų 
siejimą, giminiavimąsi, darbuotojų 
mainus, ekspertų konsultacijas ir pagalbą, 
bendrų strategijų kompetencijos centrams 
steigti vystymą. Jie mažiau išvystytuose 
regionuose gali būti remiami Sanglaudos 
politikos lėšomis. Bus svarstomas sąsajų 
su inovatyviomis grupėmis kūrimas ir 
kompetencijos pripažinimas mažiau 
išvystytuose regionuose, įskaitant 
tarpusavio peržiūras ir kompetencijos 
sertifikatų įteikimą toms institucijoms, 
kurios atitinka tarptautinius standartus;
(b) programos „Europos mokslinių tyrimų 
katedros“ (40 vnt.) įkūrimas, kad 
išskirtiniai mokslininkai būtų pritraukti į 
institucijas arba skyrius, turinčius didelį 
potencialą pasiekti didelės pažangos, kad 
jie padėtų šioms institucijoms atskleisti 
savo potencialą ir sukurti vienodas 
sąlygas moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje. Ši veikla apims institucinę 
paramą, kuriant konkurencingą 
mokslinių tyrimų aplinką ir pagrindines 
sąlygas, reikalingas pritraukti, išlaikyti ir 
plėtoti geriausius mokslinių tyrimų 
talentus šiose institucijose;
(c) kompetencijos ženklo suteikimas 
palankiai įvertintiems Europos mokslinių 
tyrimų tarybos, Marie Sklodowska-Curie 
ar bendriems projektų pasiūlymams, kurie 
negalėjo būti finansuojami dėl riboto 
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biudžeto. Taigi galėtų būti skatinama 
nacionalinių ir regioninių fondų parama 
finansuojant tuos projektus, kurie atitinka 
kompetencijos kriterijus, tačiau negali 
būti finansuojami dėl Europos lėšų 
stokos;
(d) kompetencijos ženklo suteikimas 
užbaigtiems projektams, siekiant sudaryti 
palankias sąlygas tolesnėms priemonėms 
(bandomoji apimtis, demonstraciniai 
projektai ar mokslinių tyrimų rezultatų 
vertės didinimas) finansuoti 
nacionalinėmis ar regioninėmis lėšomis;
(e) Europos mokslinių tyrimų tarybos 
„grįžimo stipendijų“ skyrimas šiuo metu 
ne Europoje dirbantiems, bet norintiems 
joje dirbti mokslininkams;
(f) parama papildomiems susitarimams, 
pasirašytiems organizacijų bendrų 
mokslinių tyrimų projektų paramos 
gavėjų ir kitų subjektų ar organizacijų, 
daugiausia įkurtų kitose šalyse nei tos, 
kurios tiesiogiai dalyvauja projekte, 
kuriuo konkrečiai siekiama sudaryti 
palankesnes sąlygas mokymui (ypač 
studijuojantiesiems doktorantūros 
studijose ar doktorantūros studijas 
baigusiesiems);
(g) sėkmingų tinklų, orientuotų į aukštos 
kokybės institucinių tinklų taikymą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
stiprinimas. Visų pirma dėmesys bus 
kreipiamas į Europos bendradarbiavimą 
mokslo ir technologijos srityje (COST), 
siekiant paskatinti veiklą, kuria nustatomi 
ir sujungiami kompetencijos židiniai 
(aukštos kokybės mokslo bendruomenės ir 
ankstyvosios karjeros tyrėjai) visoje 
Europoje;
(h) konkrečių mokymo, kaip dalyvauti 
programoje „Horizontas 2020“, 
mechanizmų kūrimas, visapusiškai 
išnaudojant esamus tinklus, pvz., 
nacionalinius informacijos centrus;
(i) galimybės gauti stipendiją 
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doktorantūros studentams ir 
doktorantūros studijas baigusiems, taip 
pat inžinieriams skirtą pažangaus mokslo 
stipendiją suteikimas, siekiant sudaryti 
sąlygas naudotis visomis tarptautinėmis 
Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis, įskaitant ir valdomas 
tarptautinių mokslo organizacijų;
(j) pažangios specializacijos strategijų 
vystymo ir stebėjimo paramą. Politikos 
rėmimo priemonė bus plėtojama, o 
politikos mokymasis regioniniu lygmeniu 
bus palengvintas per tarptautinį 
tarpusavio vertinimą ir dalijimąsi 
geriausia praktika;
(k) interneto rinkos, kurioje gali būti 
reklamuojama intelektinė nuosavybė, 
sukūrimas, siekiant suvienyti intelektinės 
nuosavybės teisių turėtojus ir naudotojus.

Or. en

Pagrindimas

58 pakeitimas pagal M. D. G. Carvalho pranešimą. Reikia nustatyti EMTE katedrų skaičių.

Pakeitimas 930
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2a. Mąstančios visuomenės. Kultūros 
paveldas ir europinė tapatybė
Siekiama padėti suprasti Europos 
intelektinį pagrindą – istoriją ir daugelį 
Europos ir ne Europos įtakos šaltinių –
kaip mūsų gyvenimo įkvėpimą šiandien. 
Europai būdingos įvairios skirtingos 
tradicijos bei regioninės ir nacionalinės 
tapatybės. Ši įvairovė ir jos teikiamos 
galimybės turėtų būti pripažintos ir į jas 
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atsižvelgta.
Europos bibliotekose, įskaitant 
skaitmenines, archyvuose, muziejuose, 
galerijose ir kitose viešosiose įstaigose 
sukauptos kolekcijos yra tikras turtingos, 
nepanaudotas tyrinėtinų dokumentų ir 
objektų lobis. Šie kultūros paveldo 
ištekliai atspindi ne tik atskirų valstybių 
narių istoriją, bet ir bendrą Europos 
Sąjungos per ilgus metus sukauptą 
paveldą. Šią medžiagą reikėtų padaryti 
prieinamą mokslininkams ir piliečiams, 
naudojant naujas ir pažangias 
technologijas ir integruotas informacijos 
paslaugas, kad būtų galima žvelgti į ateitį 
per praeities archyvą ir gerinti kolektyvinį 
Europos intelektą. Kultūros paveldo 
prieinamumas ir išsaugojimas tokiomis 
formomis reikalingas siekiant palaikyti 
esamų objektų gyvybingumą Europos 
kultūrose, taip pat atsižvelgiant į kultūros 
paveldo, kaip stipraus ekonomiką 
skatinančio veiksnio svarbą 
poindustrinėje ekonomikoje ir jo indėlį į 
tvarų ekonomikos augimą.

Or. en

Pakeitimas 931
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2a. Visuomenė, kurioje gerbiamas 
kultūros paveldas ir skatinama didinti jo 
ekonominę vertę
Kultūros paveldas yra vienas 
perspektyviausių būsimų Europos 
Sąjungos ekonomikos sektorių, tačiau 
kyla technologinių, socialinių ir 
kultūrinių kliūčių, kurias dar reikia 
įveikti. 
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Konkretūs tikslai:
– skatinti mokslinius tyrimus, siekiant 
išsaugoti ir apsaugoti kultūros paveldą;
– plėtoti kultūros paveldo ekonominius 
modelius ir jo socialinių bei ekonominių 
aspektų vertinimą.

Or. es

Pagrindimas

La economía de Europa esta hoy en día estrechamente ligada a la cultura - el sector cultural 
y creativo genera una facturación de más de 654 billones de euros, aportado 2,6% al PIB y 
en los últimos años se ha producido un crecimiento del 12,3%1. Además, el patrimonio 
cultural está estrechamente relacionado con otras actividades económicas como el turismo. 
En 2011, el 10% del PIB de la UE y el 12% de la mano de obra estaban involucrados en 
actividades relacionadas con el turismo. El patrimonio cultural es uno de los más 
prometedores sectores de la economía europea en el futuro cercano, sin embargo existen 
barreras tecnológicas, sociales y culturales que todavía hay que superar. Estas barreras 
impiden ver el potencial del valor económico del patrimonio cultural y son en su mayoría 
relacionados con la compatibilidad de los usos competitivos con los valores del patrimonio 
cultural, la necesidad de modelos económicos y la evaluación de las dimensiones socio-
económicas. También es necesario asegurarse de que las actuales necesidades exigidas por 
los ciudadanos también se cumplen mediante la transformación responsable de los edificios 
históricos y ciudades. Las nuevas tecnologías son necesarias para promover la 
competitividad de las empresas europeas (especialmente PYME’s) que participan en 
Patrimonio Cultural, con la integración exitosa de todos los interesados en un sector del 
mundo líder en Europa. Más que nunca, la investigación en el próximo Programa Marco es 
un método indispensable para la solución eficaz y relevante de problemas en el cuidado del 
patrimonio cultural, promoviendo así su longevidad, mediante el fomento del valor 
socioeconómico de este importante legado y el reconocimiento de este reto social.

Pakeitimas 932
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3. [...] Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 933
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3. Saugi visuomenė 6.3. Žmonių saugumo didinimas, laisvės 
ir pilietinių teisių apsauga

Or. en

Pakeitimas 934
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga, jos piliečiai ir 
tarptautiniai partneriai susiduria su 
įvairiomis grėsmėmis saugumui, tokiomis 
kaip nusikaltimai, terorizmas ir daugybe 
kritinių atvejų dėl žmogaus sukeltų ar 
natūralių katastrofų. Šios grėsmės gali 
plėstis per sienas ir nusitaikyti į fizinius 
taikinius ar kibernetinę erdvę. Pavyzdžiui,
atakos, nukreiptos į valstybės valdžios 
institucijų ir privačių kompanijų interneto 
tinklapius ne tik pakerta piliečių 
pasitikėjimą, bet ir gali rimtai paveikti 
tokius esminius sektorius kaip energetika, 
transportas, sveikata, finansai ar 
telekomunikacijos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 935
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga, jos piliečiai ir 
tarptautiniai partneriai susiduria su 
įvairiomis grėsmėmis saugumui, tokiomis 
kaip nusikaltimai, terorizmas ir daugybe 
kritinių atvejų dėl žmogaus sukeltų ar 
natūralių katastrofų. Šios grėsmės gali 
plėstis per sienas ir nusitaikyti į fizinius 
taikinius ar kibernetinę erdvę. Pavyzdžiui, 
atakos, nukreiptos į valstybės valdžios 
institucijų ir privačių kompanijų interneto 
tinklapius ne tik pakerta piliečių 
pasitikėjimą, bet ir gali rimtai paveikti 
tokius esminius sektorius kaip energetika, 
transportas, sveikata, finansai ar 
telekomunikacijos.

Europos Sąjunga, jos piliečiai ir 
tarptautiniai partneriai susiduria su 
įvairiomis saugumo grėsmėmis ir 
problemomis, tokiomis kaip nusikaltimai, 
terorizmas, etniniai ir politiniai konfliktai, 
ir daugybe kritinių atvejų dėl žmogaus 
sukeltų ar natūralių katastrofų. Šios 
problemos gali plėstis per sienas ir 
nusitaikyti į fizinius taikinius ar kibernetinę 
erdvę. Pavyzdžiui, atakos, nukreiptos į 
valstybės valdžios institucijų ir privačių 
kompanijų interneto svetaines ne tik 
pakerta piliečių pasitikėjimą, bet ir gali 
rimtai paveikti tokius esminius sektorius 
kaip energetika, transportas, sveikata, 
finansai ar telekomunikacijos.

Or. en

Pakeitimas 936
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga, jos piliečiai ir 
tarptautiniai partneriai susiduria su 
įvairiomis grėsmėmis saugumui, tokiomis 
kaip nusikaltimai, terorizmas ir daugybe 
kritinių atvejų dėl žmogaus sukeltų ar 
natūralių katastrofų. Šios grėsmės gali 
plėstis per sienas ir nusitaikyti į fizinius 
taikinius ar kibernetinę erdvę. Pavyzdžiui, 
atakos, nukreiptos į valstybės valdžios 
institucijų ir privačių kompanijų interneto 
tinklapius ne tik pakerta piliečių 
pasitikėjimą, bet ir gali rimtai paveikti 
tokius esminius sektorius kaip energetika, 
transportas, sveikata, finansai ar 

Europos Sąjunga, jos piliečiai ir 
tarptautiniai partneriai susiduria su 
įvairiomis grėsmėmis saugumui, tokiomis 
kaip nusikaltimai, terorizmas, nelegali 
imigracija, ir daugybe kritinių atvejų dėl 
žmogaus sukeltų ar natūralių katastrofų. 
Šios grėsmės gali plėstis per sienas ir 
nusitaikyti į fizinius taikinius ar kibernetinę 
erdvę. Pavyzdžiui, atakos, nukreiptos į 
valstybės valdžios institucijų ir privačių 
kompanijų interneto svetaines, ne tik 
pakerta piliečių pasitikėjimą, bet ir gali 
rimtai paveikti tokius esminius sektorius 
kaip energetika, transportas, sveikata, 
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telekomunikacijos. finansai ar telekomunikacijos.

Or. it

Pakeitimas 937
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad numatyti, užkirsti kelią ir 
valdyti šias grėsmes, būtina vystyti ir 
taikyti naujas technologijas, sprendimus, 
toliaregiškas priemones ir žinias, skatinti 
bendradarbiavimą tarp tiekėjų ir 
naudotojų, rasti civilinės saugos 
sprendimus, pagerinti Europos saugumo 
konkurencingumą, IRT ir paslaugų 
pramonę ir užkirsti kelią bei kovoti su 
privatumo ir žmogaus teisių pažeidimais 
internete.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 938
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad numatyti, užkirsti kelią ir valdyti 
šias grėsmes, būtina vystyti ir taikyti naujas 
technologijas, sprendimus, toliaregiškas 
priemones ir žinias, skatinti 
bendradarbiavimą tarp tiekėjų ir naudotojų, 
rasti civilinės saugos sprendimus, pagerinti 
Europos saugumo konkurencingumą, IRT 
ir paslaugų pramonę ir užkirsti kelią bei 
kovoti su privatumo ir žmogaus teisių 
pažeidimais internete.

Tam, kad numatyti, užkirsti kelią ir valdyti 
šias grėsmes, būtina vystyti ir taikyti naujas 
technologijas, sprendimus, toliaregiškas 
priemones ir žinias, skatinti 
bendradarbiavimą tarp tiekėjų ir naudotojų, 
rasti civilinės saugos sprendimus, pagerinti 
Europos saugumo konkurencingumą, IRT 
ir paslaugų pramonę ir užkirsti kelią bei 
kovoti su privatumo ir žmogaus teisių 
pažeidimais internete. Be to, būtina ištirti 
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tokių grėsmių socialinius lygmenis, 
siekiant suvokti jų priežastis bei poveikį ir 
padėti parengti veiksmingus socialinės 
politikos sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 939
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad numatyti, užkirsti kelią ir valdyti 
šias grėsmes, būtina vystyti ir taikyti naujas 
technologijas, sprendimus, toliaregiškas 
priemones ir žinias, skatinti 
bendradarbiavimą tarp tiekėjų ir naudotojų, 
rasti civilinės saugos sprendimus, pagerinti 
Europos saugumo konkurencingumą, 
užkirsti kelią bei kovoti su privatumo ir 
žmogaus teisių pažeidimais internete.

Tam, kad numatyti, užkirsti kelią ir valdyti 
šias grėsmes, būtina vystyti ir taikyti naujas 
technologijas, sprendimus, toliaregiškas 
priemones ir žinias, skatinti 
bendradarbiavimą tarp tiekėjų ir naudotojų, 
rasti civilinės saugos sprendimus, užkirsti 
kelią bei kovoti su privatumo ir žmogaus 
teisių pažeidimais internete.

Or. en

Pakeitimas 940
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 941
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos tyrimų koordinavimas ir 
gerinimas tokiu būdu bus esminis 
elementas ir padės susieti esamas tyrimų 
pastangas, įskaitant įžvalgas, ir pagerinti 
atitinkamas koordinavimo teisines sąlygas 
ir procedūras, taip pat veiklas iki teisinio 
reguliavimo. Veikla bus vykdoma pagal 
atitinkamai orientuotą požiūrį ir sudarys 
vieną visumą su atitinkamais socialiniais 
lygmenimis. Jos palaikys Sąjungos vidaus 
ir išorės saugumo politiką, gynybos 
politiką ir atitinkamas Sutarties naujas 
nuostatas, bei užtikrins kibernetinę saugą, 
pasitikėjimą ir privatumą vieningoje 
elektroninėje rinkoje. Bus siekiama tokių 
konkrečių tikslų:

Didesnis piliečių bei pilietinės visuomenės 
organizacijų ir politikos, socialinių bei 
humanitarinių mokslų įsitraukimas į 
saugos tyrimų sritį tokiu būdu bus esminis 
elementas ir padės susieti esamas tyrimų
pastangas ir pagerinti vykdomų veiklų 
aktualumą ir piliečių pagrindinių teisių 
bei laisvių užtikrinimą. Veikla bus 
vykdoma pagal požiūrį, nustatantį 
mokslinius tyrimus atsižvelgiant į 
socialines problemas, ir sudarys vieną 
visumą su atitinkamais socialiniais 
lygmenimis. Jos palaikys Sąjungos vidaus 
ir išorės saugumo politiką, gynybos 
politiką ir atitinkamas Sutarties naujas 
nuostatas, bei užtikrins kibernetinę saugą, 
pasitikėjimą ir privatumą vieningoje 
elektroninėje rinkoje. Bus siekiama tokių 
konkrečių tikslų:

Or. en

Pakeitimas 942
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.1. Kova su nusikaltimais ir terorizmu Išbraukta.
Siekis išvengti incidentų ir kartu 
sušvelninti jų galimas pasekmes. 
Užtikrinant sveikatos, maisto, vandens ir 
aplinkos sričių saugą, kurios yra 
svarbiausios visuomenės ir ekonomikos 
geram funkcionavimui, reikia naujų 
technologijų ir gebėjimų (įskaitant prieš 
kibernetinius nusikaltimus ar kibernetinį 
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terorizmą). Naujos technologijos ir skirti 
gebėjimai padės apsaugoti svarbias
infrastruktūras, sistemas ir paslaugas 
(įskaitant ryšius, transportą, sveikatą, 
maistą, vandenį, energiją, logistiką ir 
tiekimo tinklus bei aplinką). Tai apims 
valstybinių ir privačių kritinių ryšio 
infrastruktūrų bei paslaugų analizę ir 
apsaugą nuo bet kokių grėsmių tipų.

Or. en

Pakeitimas 943
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.1. Kova su nusikaltimais ir terorizmu 6.3.1. Kova su nusikaltimais ir terorizmu, 
įskaitant tokių klausimų socialinių 
lygmenų suvokimą ir veiksmingų jų 
sprendimo socialinės politikos priemonių 
nustatymą

Or. en

Pakeitimas 944
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekis išvengti incidentų ir kartu 
sušvelninti jų galimas pasekmes. 
Užtikrinant sveikatos, maisto, vandens ir 
aplinkos sričių saugą, kurios yra 
svarbiausios visuomenės ir ekonomikos 
geram funkcionavimui, reikia naujų 
technologijų ir gebėjimų (įskaitant prieš 
kibernetinius nusikaltimus ar kibernetinį 

Išbraukta.
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terorizmą). Naujos technologijos ir skirti 
gebėjimai padės apsaugoti svarbias 
infrastruktūras, sistemas ir paslaugas 
(įskaitant ryšius, transportą, sveikatą, 
maistą, vandenį, energiją, logistiką ir 
tiekimo tinklus bei aplinką). Tai apims 
valstybinių ir privačių kritinių ryšio 
infrastruktūrų bei paslaugų analizę ir 
apsaugą nuo bet kokių grėsmių tipų.

Or. en

Pakeitimas 945
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekis išvengti incidentų ir kartu 
sušvelninti jų galimas pasekmes. 
Užtikrinant sveikatos, maisto, vandens ir 
aplinkos sričių saugą, kurios yra 
svarbiausios visuomenės ir ekonomikos 
geram funkcionavimui, reikia naujų 
technologijų ir gebėjimų (įskaitant prieš 
kibernetinius nusikaltimus ar kibernetinį 
terorizmą). Naujos technologijos ir skirti 
gebėjimai padės apsaugoti svarbias 
infrastruktūras, sistemas ir paslaugas 
(įskaitant ryšius, transportą, sveikatą, 
maistą, vandenį, energiją, logistiką ir 
tiekimo tinklus bei aplinką). Tai apims 
valstybinių ir privačių kritinių ryšio 
infrastruktūrų bei paslaugų analizę ir 
apsaugą nuo bet kokių grėsmių tipų.

Siekis išvengti incidentų ir kartu 
sušvelninti jų galimas pasekmes. 
Užtikrinant sveikatos, maisto, vandens ir 
aplinkos sričių saugą, kurios yra 
svarbiausios visuomenės ir ekonomikos 
geram funkcionavimui, reikia suvokti 
priežastis ir poveikį, taip pat plėtoti naujas 
technologijas ir gebėjimus (įskaitant prieš 
kibernetinius nusikaltimus ar kibernetinį 
terorizmą). Naujos technologijos ir skirti 
gebėjimai padės apsaugoti svarbias 
infrastruktūras, sistemas ir paslaugas 
(įskaitant ryšius, transportą, sveikatą, 
maistą, vandenį, energiją, logistiką ir 
tiekimo tinklus bei aplinką). Tai apims 
valstybinių ir privačių kritinių ryšio 
infrastruktūrų bei paslaugų analizę ir 
apsaugą nuo bet kokių grėsmių tipų. Be to, 
skiriamas dėmesys nusikalstamumo ir 
terorizmo socialiniams ir elgsenos 
lygmenims, siekiant visiškai suvokti jų 
priežastis bei poveikį ir nustatyti 
veiksmingas jų sprendimo socialinės 
politikos priemones.

Or. en
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Pakeitimas 946
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekis išvengti incidentų ir kartu 
sušvelninti jų galimas pasekmes. 
Užtikrinant sveikatos, maisto, vandens ir 
aplinkos sričių saugą, kurios yra 
svarbiausios visuomenės ir ekonomikos 
geram funkcionavimui, reikia naujų 
technologijų ir gebėjimų (įskaitant prieš 
kibernetinius nusikaltimus ar kibernetinį 
terorizmą). Naujos technologijos ir skirti 
gebėjimai padės apsaugoti svarbias 
infrastruktūras, sistemas ir paslaugas 
(įskaitant ryšius, transportą, sveikatą, 
maistą, vandenį, energiją, logistiką ir 
tiekimo tinklus bei aplinką). Tai apims 
valstybinių ir privačių kritinių ryšio 
infrastruktūrų bei paslaugų analizę ir 
apsaugą nuo bet kokių grėsmių tipų.

Siekis išvengti incidentų ir kartu
sušvelninti jų galimas pasekmes. Tam
reikia suvokti esmines tiek konfliktų, tiek 
bendradarbiavimo priežastis, naujų 
technologijų ir gebėjimų (įskaitant prieš 
kibernetinius nusikaltimus ar kibernetinį 
terorizmą), užtikrinant teisinę valstybę 
demokratinę atskaitomybę, atskaitingą ir 
skaidrų saugumo bei teisingumo sektorių, 
taip pat sveikatos, maisto, vandens ir 
aplinkos sričių, kurios yra svarbiausios 
visuomenės ir ekonomikos geram 
funkcionavimui, saugą. Naujos analizės 
priemonės ir sąvokos, technologijos ir
skirti gebėjimai padės apsaugoti svarbias 
infrastruktūras, sistemas ir paslaugas 
(įskaitant ryšius, transportą, sveikatą, 
maistą, vandenį, energiją, logistiką ir 
tiekimo tinklus bei aplinką). Tai apims 
valstybinių ir privačių kritinių ryšio 
infrastruktūrų bei paslaugų analizę ir 
apsaugą nuo bet kokių grėsmių tipų.

Or. en

Pakeitimas 947
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies 1 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nustatyti, kodėl žmonės tampa 
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radikalūs ir griebiasi smurto, ir 
veiksmingas kovos su šiomis priežastimis 
socialinės politikos priemones, reikalingi 
moksliniai tyrimai. Tikslas yra atlikti 
mokslinius tyrimus, kuriais būtų gauta ir 
įrodymų, ir socialinės politikos pasiūlymų, 
veiksmingai padėsiančių išvengti 
radikalaus perėjimo prie smurto ir 
transformuoti socialinį nepasitenkinimą į 
taikų, demokratinį protestą ir dialogą.

Or. en

Pakeitimas 948
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies 1 b pastraipa 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, bus vykdomi moksliniai tyrimai 
dalyvaujant piliečiams ir išrinktiems 
atstovams, tiek, kiek visuomenė bus 
pasirengusi prisiimti rizikos, siekiant 
užtikrinti mažesnį intervencinių 
priemonių prieš terorizmą kiekį. Tam 
reikia sisteminio dalyvavimo dialoge, 
nustatytame ir vykdomame moksliniame 
kontekste, siekiant nustatyti rizikos ribas, 
kišimosi ribas, su kuriomis gali taikstytis 
piliečiai, ir reikalingus kompromisus. Šie 
moksliniai tyrimai turėtų būti orientuoti į 
įrodymais pagrįstų sprendimų priėmimo 
pagrindo teikimą ir socialinę realybę 
rodantį politinį dialogą.

Or. en

Pakeitimas 949
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies 1 c pastraipa 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atkuriamojo teisingumo procesai gali 
padėti įgyvendinant kovos su terorizmu 
strategijos „prevencijos“ ir „atsako“ 
kryptis. Moksliniai tyrimai turėtų apimti 
lygmenį, kuriuo teroristinių išpuolių 
aukos gali dirbti su esamais arba galimais 
pažeidėjais vykdant atkuriamojo 
teisingumo procesus, kuriais siekiama 
palengvinti abiejų pusių supratimą tiek 
apie esmines terorizmo priežastis, tiek 
apie jo poveikį aukoms. Be to, atliekant 
mokslinius tyrimus turėtų būti 
nagrinėjimas galimas atkuriamųjų 
teisingumo procesų poveikis radikalaus 
perėjimo prie smurto prevencijai „rizikos“ 
grupių atžvilgiu. Galiausiai atliekant 
šiuos mokslinius tyrimus turėtų būti 
tiriamas galimas atkuriamojo teisingumo 
poveikis rimtų teroristinių nusikaltimų 
paveiktų bendruomenių atsigavimui.

Or. en

Pakeitimas 950
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies 1 d pastraipa 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant išvengti incidentų, atliekant 
mokslinius tyrimus daugiausia dėmesio 
reikėtų skirti nusikalstamumo ir politinio 
radikalumo, įskaitant ekstremalias 
politinio smurto ir teroristinių išpuolių 
formas, priežasčių suvokimui asmens 
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lygmeniu arba konkrečios socialinės 
grupės lygmeniu. Socialinių mokslų, visų 
pirma sociologijos, psichologijos ir 
politikos mokslų, srityje yra parengti 
atitinkami mokslinių tyrimų metodai ir 
teorijos, siekiant pateikti atsakymus į 
tokius mokslinių tyrimų klausimus.

Or. en

Pakeitimas 951
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.2. Saugumo stiprinimas per sienų 
valdymą

Išbraukta.

Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
įrankius, procesus ir metodus greitam 
nustatymui, kaip greitai pagerinti sienų 
apsaugą, įskaitant tiek kontrolės, tiek ir 
sekimo problemas, visiškai išnaudojant 
EUROSUR galimybes. Jos bus vystomos 
ir tikrinamos atsižvelgiant į jų 
efektyvumą, atitikimą teisiniams ir 
etiniams principams, proporcingumą, 
socialinį priimtinumą ir atitikimą 
pagrindinėms teisėms. Tyrimas taip pat 
padės pagerinti integruotą Europos sienų 
valdymą, įskaitant padidintą 
bendradarbiavimą su šalimis 
kandidatėmis, potencialiomis 
kandidatėmis ir Europos kaimynystės 
politikos valstybėmis.

Or. en

Pakeitimas 952
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.2. Saugumo stiprinimas per sienų 
valdymą

Išbraukta.

Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
įrankius, procesus ir metodus greitam 
nustatymui, kaip greitai pagerinti sienų 
apsaugą, įskaitant tiek kontrolės, tiek ir
sekimo problemas, visiškai išnaudojant 
EUROSUR galimybes. Jos bus vystomos 
ir tikrinamos atsižvelgiant į jų 
efektyvumą, atitikimą teisiniams ir 
etiniams principams, proporcingumą, 
socialinį priimtinumą ir atitikimą 
pagrindinėms teisėms. Tyrimas taip pat 
padės pagerinti integruotą Europos sienų 
valdymą, įskaitant padidintą 
bendradarbiavimą su šalimis 
kandidatėmis, potencialiomis 
kandidatėmis ir Europos kaimynystės 
politikos valstybėmis.

Or. en

Pakeitimas 953
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
įrankius, procesus ir metodus greitam 
nustatymui, kaip greitai pagerinti sienų 
apsaugą, įskaitant tiek kontrolės, tiek ir 
sekimo problemas, visiškai išnaudojant 
EUROSUR galimybes. Jos bus vystomos 
ir tikrinamos atsižvelgiant į jų 

Išbraukta.
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efektyvumą, atitikimą teisiniams ir 
etiniams principams, proporcingumą, 
socialinį priimtinumą ir atitikimą 
pagrindinėms teisėms. Tyrimas taip pat 
padės pagerinti integruotą Europos sienų 
valdymą, įskaitant padidintą 
bendradarbiavimą su šalimis 
kandidatėmis, potencialiomis 
kandidatėmis ir Europos kaimynystės 
politikos valstybėmis.

Or. en

Pakeitimas 954
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
įrankius, procesus ir metodus greitam 
nustatymui, kaip greitai pagerinti sienų 
apsaugą, įskaitant tiek kontrolės, tiek ir 
sekimo problemas, visiškai išnaudojant 
EUROSUR galimybes. Jos bus vystomos ir 
tikrinamos atsižvelgiant į jų efektyvumą, 
atitikimą teisiniams ir etiniams principams, 
proporcingumą, socialinį priimtinumą ir 
atitikimą pagrindinėms teisėms. Tyrimas 
taip pat padės pagerinti integruotą Europos 
sienų valdymą, įskaitant padidintą 
bendradarbiavimą su šalimis kandidatėmis, 
potencialiomis kandidatėmis ir Europos 
kaimynystės politikos valstybėmis.

Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
įrankius, procesus ir metodus greitam 
nustatymui, kaip greitai pagerinti sienų 
apsaugą, įskaitant tiek kontrolės, tiek ir 
sekimo problemas, visiškai išnaudojant 
EUROSUR, Europos išorės sienos 
stebėjimo sistemos, galimybes. Jos bus 
vystomos ir tikrinamos atsižvelgiant į jų 
efektyvumą, atitikimą teisiniams ir 
etiniams principams, proporcingumą, 
socialinį priimtinumą ir atitikimą 
pagrindinėms teisėms. Tyrimas taip pat 
padės pagerinti integruotą Europos sienų 
valdymą, įskaitant padidintą 
bendradarbiavimą su šalimis kandidatėmis, 
potencialiomis kandidatėmis ir Europos 
kaimynystės politikos valstybėmis.

Or. en

Pagrindimas

Santrumpas reikia paaiškinti.
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Pakeitimas 955
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.3. Rūpinimasis kibernetine sauga Išbraukta.
Kibernetinė sauga yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš 
interneto siūlomų galimybių. Ji reikalauja 
užtikrinti sistemų, tinklų, prieigos įrangos, 
programinės įrangos ir paslaugų, 
įskaitant debesų kompiuteriją, saugą, 
įvertinant įvairių technologijų operacinį 
suderinamumą. Tyrimas padės užkirsti 
kelią, aptikti ir valdyti realiuoju laiku 
kibernetines atakas įvairiuose domenuose 
ir jurisdikcijose ir apsaugoti svarbias IRT 
infrastruktūras. Skaitmeninė visuomenė 
sparčiai vystosi, kartu keičiasi interneto 
naudojimas bei grėsmės, nauji 
visuomenės bendravimo būdai, naujos 
mobilios ir su vieta susietos paslaugos, 
atsiranda Daiktų internetas. Tai 
reikalauja naujų tyrimų, kuriuos sąlygoja 
atsirandančios programos, vartojimo ir 
visuomenės tendencijos. Bus imamasi 
lanksčių tyrimų iniciatyvų, įskaitant 
aktyvius mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad 
greitai, su pasitikėjimu ir saugiai būtų 
reaguojama į naujus šiuolaikinius 
įvykius.

Or. en

Pakeitimas 956
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kibernetinė sauga yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš 
interneto siūlomų galimybių. Ji reikalauja 
užtikrinti sistemų, tinklų, prieigos įrangos, 
programinės įrangos ir paslaugų, 
įskaitant debesų kompiuteriją, saugą, 
įvertinant įvairių technologijų operacinį 
suderinamumą. Tyrimas padės užkirsti 
kelią, aptikti ir valdyti realiuoju laiku 
kibernetines atakas įvairiuose domenuose 
ir jurisdikcijose ir apsaugoti svarbias IRT 
infrastruktūras. Skaitmeninė visuomenė 
sparčiai vystosi, kartu keičiasi interneto 
naudojimas bei grėsmės, nauji 
visuomenės bendravimo būdai, naujos 
mobilios ir su vieta susietos paslaugos, 
atsiranda Daiktų internetas. Tai 
reikalauja naujų tyrimų, kuriuos sąlygoja 
atsirandančios programos, vartojimo ir 
visuomenės tendencijos. Bus imamasi 
lanksčių tyrimų iniciatyvų, įskaitant 
aktyvius mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad 
greitai, su pasitikėjimu ir saugiai būtų 
reaguojama į naujus šiuolaikinius 
įvykius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 957
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kibernetinė sauga yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš 
interneto siūlomų galimybių. Ji reikalauja 
užtikrinti sistemų, tinklų, prieigos įrangos, 
programinės įrangos ir paslaugų, 

Išbraukta.
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įskaitant debesų kompiuteriją, saugą, 
įvertinant įvairių technologijų operacinį 
suderinamumą. Tyrimas padės užkirsti 
kelią, aptikti ir valdyti realiuoju laiku 
kibernetines atakas įvairiuose domenuose 
ir jurisdikcijose ir apsaugoti svarbias IRT 
infrastruktūras. Skaitmeninė visuomenė 
sparčiai vystosi, kartu keičiasi interneto 
naudojimas bei grėsmės, nauji 
visuomenės bendravimo būdai, naujos 
mobilios ir su vieta susietos paslaugos, 
atsiranda Daiktų internetas. Tai 
reikalauja naujų tyrimų, kuriuos sąlygoja 
atsirandančios programos, vartojimo ir 
visuomenės tendencijos. Bus imamasi 
lanksčių tyrimų iniciatyvų, įskaitant 
aktyvius mokslinius tyrimus ir plėtrą, kad 
greitai, su pasitikėjimu ir saugiai būtų 
reaguojama į naujus šiuolaikinius 
įvykius.

Or. en

Pakeitimas 958
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kibernetinė sauga yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš interneto 
siūlomų galimybių. Ji reikalauja užtikrinti 
sistemų, tinklų, prieigos įrangos, 
programinės įrangos ir paslaugų, įskaitant 
debesų kompiuteriją, saugą, įvertinant 
įvairių technologijų operacinį 
suderinamumą. Tyrimas padės užkirsti 
kelią, aptikti ir valdyti realiuoju laiku 
kibernetines atakas įvairiuose domenuose 
ir jurisdikcijose ir apsaugoti svarbias IRT 
infrastruktūras. Skaitmeninė visuomenė 
sparčiai vystosi, kartu keičiasi interneto 
naudojimas bei grėsmės, nauji visuomenės 

Kibernetinė sauga yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš interneto 
siūlomų galimybių. Ji reikalauja užtikrinti 
sistemų, tinklų, prieigos įrangos,
programinės įrangos ir paslaugų, įskaitant 
nuotolinių kompiuterinių išteklių 
paslaugas, saugą, įvertinant įvairių 
technologijų operacinį suderinamumą. 
Tyrimas padės užkirsti kelią, aptikti ir 
valdyti realiuoju laiku kibernetines atakas 
įvairiuose domenuose ir jurisdikcijose ir 
apsaugoti svarbias IRT infrastruktūras. 
Skaitmeninė visuomenė sparčiai vystosi, 
kartu keičiasi interneto naudojimas bei 
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bendravimo būdai, naujos mobilios ir su 
vieta susietos paslaugos, atsiranda Daiktų 
internetas. Tai reikalauja naujų tyrimų, 
kuriuos sąlygoja atsirandančios programos, 
vartojimo ir visuomenės tendencijos. Bus 
imamasi lanksčių tyrimų iniciatyvų, 
įskaitant aktyvius mokslinius tyrimus ir 
plėtrą, kad greitai, su pasitikėjimu ir 
saugiai būtų reaguojama į naujus 
šiuolaikinius įvykius.

grėsmės, nauji interneto operacijų ir 
finansinių operacijų (el. komercija) 
metodai, visuomenės bendravimo būdai, 
naujos mobilios ir su vieta susietos 
paslaugos, atsiranda Daiktų internetas. Tai 
reikalauja naujų tyrimų, kuriuos sąlygoja 
atsirandančios programos, vartojimo, 
naujų konkrečių verslo ir (arba) prekybos 
modelių ir visuomenės tendencijos. Bus 
imamasi lanksčių tyrimų iniciatyvų, 
įskaitant aktyvius mokslinius tyrimus ir 
plėtrą, kad greitai, su pasitikėjimu ir 
saugiai būtų reaguojama į naujus 
šiuolaikinius įvykius.

Or. en

Pakeitimas 959
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.4. Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimas

Išbraukta.

Remiant įvairias avarinių situacijų 
valdymo operacijas (tokias kaip civilinė 
apsauga, priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, civilinė gynyba, 
konfliktų prevencija, medicininės 
informacijos infrastruktūros gelbėjimo 
užduočių vystymas ir pokrizinių situacijų 
stabilizavimas) reikalingas skirtų 
technologijų ir gebėjimų bei teisės aktų 
įgyvendinimo gerinimas. Tyrimas apims 
visą krizių valdymo grandinę ir 
visuomenės atsparumą ir parems 
įtvirtinant Europos kovos su 
nepaprastosiomis situacijomis gebėjimus.
Visose misijos srityse vykstančios veiklos 
taip pat bus nukreiptos į sistemų ir 
paslaugų integravimą ir operacinį 
suderinamumą, įskaitant tokius aspektus 
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kaip komunikacija, išskaidytos 
architektūros ir žmogiškieji faktoriai. Taip 
pat reikės integruoti civilinius ir karinius 
gebėjimus sprendžiant uždavinius nuo 
civilinės saugos iki humanitarinės 
pagalbos, sienų valdymo ar taikos 
palaikymo. Tai apims slaptų dvejopos 
paskirties technologijų srities vystymą, 
kad būtų užtikrintas operacinis 
suderinamumas tarp civilinės saugos ir 
ginkluotųjų pajėgų ir tarp civilinės saugos 
pajėgų visame pasaulyje, o taip pat 
patikimumą, organizacinius, teisinius ir 
etinius aspektus, prekybos problemas, 
informacijos konfidencialumo ir 
vientisumo apsaugą bei galimybę stebėti 
visas operacijas ir apdorojimą.

Or. en

Pakeitimas 960
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiant įvairias avarinių situacijų 
valdymo operacijas (tokias kaip civilinė 
apsauga, priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, civilinė gynyba, 
konfliktų prevencija, medicininės 
informacijos infrastruktūros gelbėjimo 
užduočių vystymas ir pokrizinių situacijų 
stabilizavimas) reikalingas skirtų 
technologijų ir gebėjimų bei teisės aktų 
įgyvendinimo gerinimas. Tyrimas apims 
visą krizių valdymo grandinę ir 
visuomenės atsparumą ir parems 
įtvirtinant Europos kovos su 
nepaprastosiomis situacijomis gebėjimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 961
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiant įvairias avarinių situacijų 
valdymo operacijas (tokias kaip civilinė 
apsauga, priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, civilinė gynyba, 
konfliktų prevencija, medicininės 
informacijos infrastruktūros gelbėjimo 
užduočių vystymas ir pokrizinių situacijų 
stabilizavimas) reikalingas skirtų 
technologijų ir gebėjimų bei teisės aktų 
įgyvendinimo gerinimas. Tyrimas apims 
visą krizių valdymo grandinę ir 
visuomenės atsparumą ir parems įtvirtinant 
Europos kovos su nepaprastosiomis 
situacijomis gebėjimus.

Remiant įvairias avarinių situacijų 
valdymo operacijas (tokias kaip civilinė 
apsauga, priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, gaivalinės ir 
žmogaus sukeltos nelaimės, medicininės 
informacijos infrastruktūros vystymas, 
gelbėjimo užduotys ir pokrizinių situacijų 
stabilizavimas, tarpininkavimas, dialogas 
ir susitaikymas) reikalingas skirtų analizės 
priemonių ir sąvokų, įskaitant 
technologijas ir gebėjimus, gerinimas. 
Tyrimas apims visą krizių valdymo ir 
taikos stiprinimo grandinę ir visuomenės 
atsparumą ir parems įtvirtinant Europos 
kovos su nepaprastosiomis situacijomis 
gebėjimus.

Or. en

Pakeitimas 962
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiant įvairias avarinių situacijų 
valdymo operacijas (tokias kaip civilinė 
apsauga, priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, civilinė gynyba, 
konfliktų prevencija, medicininės 
informacijos infrastruktūros gelbėjimo 
užduočių vystymas ir pokrizinių situacijų 
stabilizavimas) reikalingas skirtų 
technologijų ir gebėjimų bei teisės aktų 
įgyvendinimo gerinimas. Tyrimas apims 

Remiant įvairias avarinių situacijų 
valdymo operacijas (tokias kaip civilinė 
apsauga, apsauga nuo potvynių, 
priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, civilinė gynyba, 
konfliktų prevencija, medicininės 
informacijos infrastruktūros gelbėjimo 
užduočių vystymas ir pokrizinių situacijų 
stabilizavimas) reikalingas skirtų 
technologijų ir gebėjimų bei teisės aktų 
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visą krizių valdymo grandinę ir 
visuomenės atsparumą ir parems 
įtvirtinant Europos kovos su 
nepaprastosiomis situacijomis gebėjimus.

įgyvendinimo gerinimas. Tyrimas apims 
visą krizių valdymo grandinę ir 
visuomenės atsparumą.

Or. de

Pakeitimas 963
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visose misijos srityse vykstančios veiklos 
taip pat bus nukreiptos į sistemų ir 
paslaugų integravimą ir operacinį 
suderinamumą, įskaitant tokius aspektus 
kaip komunikacija, išskaidytos 
architektūros ir žmogiškieji faktoriai. Taip 
pat reikės integruoti civilinius ir karinius 
gebėjimus sprendžiant uždavinius nuo 
civilinės saugos iki humanitarinės 
pagalbos, sienų valdymo ar taikos 
palaikymo. Tai apims slaptų dvejopos 
paskirties technologijų srities vystymą, 
kad būtų užtikrintas operacinis 
suderinamumas tarp civilinės saugos ir 
ginkluotųjų pajėgų ir tarp civilinės saugos 
pajėgų visame pasaulyje, o taip pat 
patikimumą, organizacinius, teisinius ir 
etinius aspektus, prekybos problemas, 
informacijos konfidencialumo ir 
vientisumo apsaugą bei galimybę stebėti 
visas operacijas ir apdorojimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 964
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visose misijos srityse vykstančios veiklos 
taip pat bus nukreiptos į sistemų ir 
paslaugų integravimą ir operacinį 
suderinamumą, įskaitant tokius aspektus 
kaip komunikacija, išskaidytos 
architektūros ir žmogiškieji faktoriai. Taip 
pat reikės integruoti civilinius ir karinius 
gebėjimus sprendžiant uždavinius nuo 
civilinės saugos iki humanitarinės 
pagalbos, sienų valdymo ar taikos 
palaikymo. Tai apims slaptų dvejopos 
paskirties technologijų srities vystymą, 
kad būtų užtikrintas operacinis 
suderinamumas tarp civilinės saugos ir 
ginkluotųjų pajėgų ir tarp civilinės saugos 
pajėgų visame pasaulyje, o taip pat 
patikimumą, organizacinius, teisinius ir 
etinius aspektus, prekybos problemas, 
informacijos konfidencialumo ir 
vientisumo apsaugą bei galimybę stebėti 
visas operacijas ir apdorojimą.

Visose misijos srityse vykstančios veiklos 
taip pat bus nukreiptos į sistemų ir 
paslaugų integravimą ir operacinį 
suderinamumą, įskaitant tokius aspektus 
kaip komunikacija, išskaidytos 
architektūros ir žmogiškieji faktoriai.

Or. en

Pakeitimas 965
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visose misijos srityse vykstančios veiklos 
taip pat bus nukreiptos į sistemų ir 
paslaugų integravimą ir operacinį 
suderinamumą, įskaitant tokius aspektus 
kaip komunikacija, išskaidytos 
architektūros ir žmogiškieji faktoriai. Taip 
pat reikės integruoti civilinius ir karinius 
gebėjimus sprendžiant uždavinius nuo 
civilinės saugos iki humanitarinės 

Visose misijos srityse vykstančios veiklos 
taip pat bus nukreiptos į sistemų ir 
paslaugų integravimą ir operacinį 
suderinamumą, įskaitant tokius aspektus 
kaip komunikacija, išskaidytos 
architektūros ir žmogiškieji faktoriai. Taip 
pat reikės integruoti civilinius ir karinius 
gebėjimus sprendžiant uždavinius nuo 
civilinės saugos iki humanitarinės 
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pagalbos, sienų valdymo ar taikos 
palaikymo. Tai apims slaptų dvejopos 
paskirties technologijų srities vystymą, kad 
būtų užtikrintas operacinis suderinamumas 
tarp civilinės saugos ir ginkluotųjų pajėgų 
ir tarp civilinės saugos pajėgų visame 
pasaulyje, o taip pat patikimumą, 
organizacinius, teisinius ir etinius aspektus, 
prekybos problemas, informacijos 
konfidencialumo ir vientisumo apsaugą bei 
galimybę stebėti visas operacijas ir 
apdorojimą.

pagalbos, sienų valdymo ar taikos 
palaikymo. Tai apims slaptų dvejopos 
paskirties technologijų srities vystymą, kad 
būtų užtikrintas operacinis suderinamumas 
tarp civilinės saugos ir ginkluotųjų pajėgų 
ir tarp civilinės saugos pajėgų visame 
pasaulyje, o taip pat patikimumą, 
organizacinius, teisinius ir etinius aspektus, 
prekybos problemas, informacijos 
konfidencialumo ir vientisumo apsaugą bei 
galimybę stebėti visas operacijas ir 
apdorojimą, nepažeidžiant pagrindinių 
teisių į privatumą ir asmens duomenų 
apsaugos.

Or. en

Pakeitimas 966
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.5. Privatumo ir laisvės internete 
užtikrinimas bei saugos socialinio 
lygmens didinimas

Išbraukta.

Žmogaus teisės į privatumą apsauga 
skaitmeninėje visuomenėje reikalauja 
vystyti „privatumo apsaugos visą ciklą“ 
struktūras ir technologijas nuo pat 
produktų ir paslaugų sumanymo. 
Technologijos bus vystomos leidžiant 
vartotojams valdyti jų asmens duomenis ir 
galimybes juos naudoti trečiosioms 
šalims; taip pat įrankiai, leidžiantys 
aptikti ir blokuoti nelegalų turinį ir 
duomenų pažeidimus ir apsaugoti 
žmogaus teises tiesiogiai užkertant kelią 
žmonių individualiai ar grupinei elgsenai, 
apribojant neteisėtas paieškas ir profilius.
Bet koks naujas saugos sprendimas ir 
technologija turi būti priimtina 
visuomenei, atitikti Sąjungos ir 
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tarptautinę teisę, būti efektyvi ir 
proporcinga nustatant ir kreipiant dėmesį 
į grėsmę saugai. Geresnis socialinių 
ekonominių, kultūrinių ir antropologinių 
saugos lygmenų, nesaugių sąlygų 
priežasčių, žiniasklaidos ir komunikacijos 
vaidmens ir piliečių nuovokos supratimas 
yra būtinas. Bus kreipiamas dėmesys į 
etinės problemas ir žmogiškųjų vertybių 
apsaugą bei pamatines teises.

Or. en

Pakeitimas 967
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmogaus teisės į privatumą apsauga 
skaitmeninėje visuomenėje reikalauja 
vystyti „privatumo apsaugos visą ciklą“ 
struktūras ir technologijas nuo pat 
produktų ir paslaugų sumanymo. 
Technologijos bus vystomos leidžiant 
vartotojams valdyti jų asmens duomenis ir 
galimybes juos naudoti trečiosioms 
šalims; taip pat įrankiai, leidžiantys 
aptikti ir blokuoti nelegalų turinį ir 
duomenų pažeidimus ir apsaugoti 
žmogaus teises tiesiogiai užkertant kelią 
žmonių individualiai ar grupinei elgsenai, 
apribojant neteisėtas paieškas ir profilius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 968
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmogaus teisės į privatumą apsauga 
skaitmeninėje visuomenėje reikalauja
vystyti „privatumo apsaugos visą ciklą“ 
struktūras ir technologijas nuo pat 
produktų ir paslaugų sumanymo.
Technologijos bus vystomos leidžiant
vartotojams valdyti jų asmens duomenis ir 
galimybes juos naudoti trečiosioms šalims; 
taip pat įrankiai, leidžiantys aptikti ir 
blokuoti nelegalų turinį ir duomenų 
pažeidimus ir apsaugoti žmogaus teises 
tiesiogiai užkertant kelią žmonių 
individualiai ar grupinei elgsenai, 
apribojant neteisėtas paieškas ir profilius.

Žmogaus teisės į privatumą apsaugą 
skaitmeninėje visuomenėje galima pasiekti 
užtikrinant „privatumo apsaugos visą 
ciklą“ ir „numatytojo privatumo“
struktūrų ir technologijų vystymą nuo pat 
produktų ir paslaugų sumanymo ir kuriant 
paskatas už privatumo apsaugos visą ciklą 
ir saugumo visą ciklą metodus. 
Technologijos bus vystomos sudarant
vartotojams sąlygas valdyti jų asmens 
duomenis ir galimybes juos naudoti 
trečiosioms šalims; taip pat įrankiai, 
leidžiantys aptikti ir blokuoti nelegalų 
turinį ir duomenų pažeidimus ir apsaugant
žmogaus teises užkertant kelią žmonių 
individualiai ar grupinei elgsenai, 
apibrėžiant ir (arba) apribojant neteisėtas 
paieškas ir profilius.

Or. en

Pakeitimas 969
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet koks naujas saugos sprendimas ir 
technologija turi būti priimtina 
visuomenei, atitikti Sąjungos ir 
tarptautinę teisę, būti efektyvi ir 
proporcinga nustatant ir kreipiant dėmesį 
į grėsmę saugai. Geresnis socialinių 
ekonominių, kultūrinių ir antropologinių 
saugos lygmenų, nesaugių sąlygų 
priežasčių, žiniasklaidos ir komunikacijos 
vaidmens ir piliečių nuovokos supratimas 
yra būtinas. Bus kreipiamas dėmesys į 
etinės problemas ir žmogiškųjų vertybių 
apsaugą bei pamatines teises.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 970
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet koks naujas saugos sprendimas ir 
technologija turi būti priimtina visuomenei,
atitikti Sąjungos ir tarptautinę teisę, būti 
efektyvi ir proporcinga nustatant ir 
kreipiant dėmesį į grėsmę saugai. Geresnis 
socialinių ekonominių, kultūrinių ir 
antropologinių saugos lygmenų, nesaugių 
sąlygų priežasčių, žiniasklaidos ir 
komunikacijos vaidmens ir piliečių 
nuovokos supratimas yra būtinas. Bus 
kreipiamas dėmesys į etinės problemas ir 
žmogiškųjų vertybių apsaugą bei 
pamatines teises.

Bet koks naujas saugos sprendimas ir 
technologija turi būti priimtina visuomenei, 
atitikti Sąjungos ir tarptautinę teisę, būti 
efektyvi ir proporcinga nustatant ir 
kreipiant dėmesį į grėsmę saugai. Geresnis 
socialinių ekonominių, kultūrinių ir 
antropologinių saugos lygmenų, nesaugių 
sąlygų priežasčių, žiniasklaidos ir 
komunikacijos vaidmens ir piliečių 
nuovokos supratimas yra būtinas. Bus 
kreipiamas dėmesys į etines problemas ir 
žmogiškųjų vertybių apsaugą bei 
pamatines teises, be to, jos ir toliau bus 
esminės šioje diskusijoje.

Or. en

Pakeitimas 971
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet koks naujas saugos sprendimas ir 
technologija turi būti priimtina visuomenei, 
atitikti Sąjungos ir tarptautinę teisę, būti 
efektyvi ir proporcinga nustatant ir 
kreipiant dėmesį į grėsmę saugai. Geresnis 
socialinių ekonominių, kultūrinių ir 
antropologinių saugos lygmenų, nesaugių 
sąlygų priežasčių, žiniasklaidos ir 

Bet koks naujas saugos sprendimas ir 
technologija turi būti priimtina visuomenei, 
atitikti Sąjungos ir tarptautinę teisę, būti 
efektyvi ir proporcinga nustatant ir 
kreipiant dėmesį į grėsmę saugai. Geresnis 
socialinių ekonominių, kultūrinių ir 
antropologinių saugos lygmenų, nesaugių 
sąlygų priežasčių, žiniasklaidos ir 
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komunikacijos vaidmens ir piliečių 
nuovokos supratimas yra būtinas. Bus 
kreipiamas dėmesys į etinės problemas ir 
žmogiškųjų vertybių apsaugą bei 
pamatines teises.

komunikacijos vaidmens ir piliečių 
nuovokos supratimas yra būtinas. Bus 
užtikrinamas etinių problemų sprendimas
ir žmogiškųjų vertybių apsauga bei 
pamatinės teisės.

Or. en

Pakeitimas 972
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.6. konkretūs įgyvendinimo aspektai Išbraukta.
Kadangi moksliniai tyrimai bus orientuoti 
į civilinę saugą, bus aktyviai siekiama 
derinti veiklą su Europos gynybos 
agentūra (angl. EDA), siekiant su ja 
sustiprinti bendradarbiavimą, ypač per 
jau įsteigtą Europos pamatinį 
bendradarbiavimą (angl. European 
Framework Cooperation), pripažįstant, 
kad yra sričių, kuriose technologijų 
naudojimas yra naudingas ir kariškiams, 
ir civiliams. Koordinavimo mechanizmai 
su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
pavyzdžiui, FRONTEX, EMSA ir 
Europolu, tai pat bus toliau stiprinami, 
kad būtų pagerintas Sąjungos programų 
ir politikos koordinavimas, taip pat kitų 
Sąjungos iniciatyvų, vidaus ir išorės 
saugumo srityje.
Atsižvelgiant į ypatingą saugumo reikšmę, 
bus nustatyta speciali tvarka dėl 
programavimo ir valdymo, įskaitant 
tvarką dėl šio sprendimo 9 straipsnyje 
numatyto komiteto. Įslaptinta ir kita su 
saugumu susijusi slapta informacija bus 
apsaugota, o tarptautinio 
bendradarbiavimo konkretūs reikalavimai 
ir kriterijai gali būti išdėstyti darbo 
programose. Tai taip pat atsispindės 
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programavimo ir valdymo dokumentuose, 
skirtuose Saugioms bendruomenėms 
(įskaitant komitologijos aspektus).

Or. en

Pakeitimas 973
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio trečios pastraipos 6.3.6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.6. konkretūs įgyvendinimo aspektai Išbraukta.
Kadangi moksliniai tyrimai bus orientuoti 
į civilinę saugą, bus aktyviai siekiama 
derinti veiklą su Europos gynybos 
agentūra (angl. EDA), siekiant su ja 
sustiprinti bendradarbiavimą, ypač per 
jau įsteigtą Europos pamatinį 
bendradarbiavimą (angl. European 
Framework Cooperation), pripažįstant, 
kad yra sričių, kuriose technologijų 
naudojimas yra naudingas ir kariškiams, 
ir civiliams. Koordinavimo mechanizmai 
su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
pavyzdžiui, FRONTEX, EMSA ir 
Europolu, tai pat bus toliau stiprinami, 
kad būtų pagerintas Sąjungos programų 
ir politikos koordinavimas, taip pat kitų 
Sąjungos iniciatyvų, vidaus ir išorės 
saugumo srityje.
Atsižvelgiant į ypatingą saugumo reikšmę, 
bus nustatyta speciali tvarka dėl 
programavimo ir valdymo, įskaitant 
tvarką dėl šio sprendimo 9 straipsnyje 
numatyto komiteto. Įslaptinta ir kita su 
saugumu susijusi slapta informacija bus 
apsaugota, o tarptautinio 
bendradarbiavimo konkretūs reikalavimai 
ir kriterijai gali būti išdėstyti darbo 
programose. Tai taip pat atsispindės 
programavimo ir valdymo dokumentuose, 
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skirtuose Saugioms bendruomenėms 
(įskaitant komitologijos aspektus).

Or. en

Pakeitimas 974
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Saugi visuomenė. Europos ir jos 
piliečių laisvės ir saugumo apsauga
Europos Sąjunga, jos piliečiai ir 
tarptautiniai partneriai susiduria su 
įvairiomis grėsmėmis saugumui, tokiomis 
kaip nusikaltimai, terorizmas ir daugybe 
kritinių atvejų dėl žmogaus sukeltų ar 
gaivalinių nelaimių. Šios grėsmės gali 
plėstis per sienas ir daryti poveikį 
fiziniams taikiniams ar kibernetinei 
erdvei. Pavyzdžiui, atakos, nukreiptos į 
valstybės valdžios institucijų ir privačių 
kompanijų interneto svetaines ne tik 
pakerta piliečių pasitikėjimą, bet ir gali 
rimtai paveikti tokius esminius sektorius 
kaip energetika, transportas, sveikata, 
finansai ar telekomunikacijos.
Siekiant numatyti, užkirsti kelią ir valdyti 
šias grėsmes, būtina vystyti ir taikyti 
naujas technologijas, sprendimus, 
toliaregiškas priemones ir žinias, skatinti 
bendradarbiavimą tarp tiekėjų ir 
naudotojų, rasti civilinės saugos 
sprendimus, pagerinti Europos saugumo 
konkurencingumą ir paslaugų pramonę ir 
užkirsti kelią bei kovoti su privatumo ir 
žmogaus teisių pažeidimais.
Saugos tyrimų koordinavimas ir 
gerinimas tokiu būdu bus esminis 
elementas ir padės susieti esamas tyrimų 
pastangas, įskaitant įžvalgas, ir pagerinti 
atitinkamas koordinavimo teisines sąlygas 
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ir procedūras, taip pat standartizavimo 
procesą.
Veikla bus vykdoma pagal atitinkamai 
orientuotą požiūrį ir sudarys vieną visumą 
su atitinkamais socialiniais lygmenimis. 
Jos palaikys Sąjungos vidaus ir išorės 
saugumo politiką, gynybos politiką ir 
atitinkamas Lisabonos sutarties naujas 
nuostatas bei užtikrins kibernetinę saugą, 
pasitikėjimą ir privatumą. Bus siekiama 
tokių konkrečių tikslų:
6a.1. Kova su nusikaltimais ir terorizmu
Siekis išvengti incidentų ir kartu 
sušvelninti jų galimas pasekmes. 
Užtikrinant sveikatos, maisto, vandens ir 
aplinkos sričių saugą, kurios yra 
svarbiausios visuomenės ir ekonomikos 
geram funkcionavimui, reikia naujų 
technologijų ir gebėjimų (įskaitant prieš 
kibernetinius nusikaltimus ar kibernetinį 
terorizmą). Naujos technologijos ir skirti 
gebėjimai padės apsaugoti svarbias 
infrastruktūras, sistemas ir paslaugas 
(įskaitant ryšius, transportą, sveikatą, 
maistą, vandenį, energiją, logistiką ir 
tiekimo tinklus bei aplinką). Tai apims 
valstybinių ir privačių kritinių ryšio 
infrastruktūrų bei paslaugų analizę ir 
apsaugą nuo bet kokių grėsmių tipų. 
Papildomos temos, kurias nagrinėjant 
siekiama gerinti piliečių apsaugą, skatins 
kurti saugią pilietinę visuomenę.
6a.2. Ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsauga ir jų atsparumo 
didinimas
Naujos technologijos ir skirti gebėjimai 
padės apsaugoti svarbias infrastruktūras, 
sistemas ir paslaugas (įskaitant ryšius, 
transportą, sveikatą, maistą, vandenį, 
energiją, logistiką ir tiekimo tinklus bei 
aplinką). Tai apims valstybinių ir privačių 
kritinių ryšio infrastruktūrų bei paslaugų 
analizę ir apsaugą nuo bet kokių grėsmių 
tipų.
6a.3. Saugumo stiprinimas per sienų 
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valdymą ir jūrų saugumą
Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
įrankius, procesus ir metodus greitam 
nustatymui, kaip greitai pagerinti sienų 
apsaugą, įskaitant tiek kontrolės, tiek ir 
sekimo problemas, visiškai išnaudojant 
EUROSUR galimybes. Jos bus vystomos 
ir tikrinamos atsižvelgiant į jų 
efektyvumą, atitikimą teisiniams ir 
etiniams principams, proporcingumą, 
socialinį priimtinumą ir atitikimą 
pagrindinėms teisėms. Tyrimas taip pat 
padės pagerinti integruotą Europos sienų 
valdymą, įskaitant padidintą 
bendradarbiavimą su šalimis 
kandidatėmis, potencialiomis 
kandidatėmis ir Europos kaimynystės 
politikos valstybėmis.
Bus nagrinėjami įvairūs jūrų saugumo 
aspektai. Pavyzdžiui, jūros sienų valdymo 
aspektai, taip pat vandens transporto 
kontrolė ir apsauga.
6a.4. Rūpinimasis kibernetine sauga
Kibernetinė sauga yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš 
interneto siūlomų galimybių. Ji reikalauja 
užtikrinti sistemų, tinklų, prieigos įrangos, 
programinės įrangos ir paslaugų, 
įskaitant nuotolinių kompiuterinių 
išteklių paslaugas, saugą, įvertinant 
įvairių technologijų operacinį 
suderinamumą. Tyrimas padės užkirsti 
kelią, aptikti ir tikruoju laiku valdyti 
kibernetinius išpuolius įvairiuose 
domenuose ir jurisdikcijose, neutralizuoti 
piktnaudžiavimą elektroninėmis 
technologijomis, užkirsti kelią privatumo 
pažeidimams ir apsaugoti svarbias IRT 
infrastruktūras.
6a.5. Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimas
Remiant įvairias avarinių situacijų 
valdymo operacijas (tokias kaip civilinė 



AM\909647LT.doc 155/165 PE492.826v02-00

LT

apsauga, priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, civilinė gynyba, 
konfliktų prevencija, medicininės 
informacijos infrastruktūros gelbėjimo 
užduočių vystymas ir pokrizinių situacijų 
stabilizavimas) reikalingas skirtų 
technologijų ir gebėjimų bei teisės aktų 
įgyvendinimo gerinimas. Tyrimas apims 
visą krizių valdymo grandinę ir 
visuomenės atsparumą ir parems 
įtvirtinant Europos kovos su 
nepaprastosiomis situacijomis gebėjimus.
Visose misijos srityse vykstančios veiklos 
taip pat bus nukreiptos į sistemų ir 
paslaugų integravimą ir operacinį 
suderinamumą, įskaitant tokius aspektus 
kaip komunikacija, išskaidytos 
architektūros ir žmogiškieji faktoriai. Taip 
pat reikės integruoti civilinius ir karinius 
gebėjimus sprendžiant uždavinius nuo 
civilinės saugos iki humanitarinės 
pagalbos, sienų valdymo ar taikos 
palaikymo. Tai apims slaptų dvejopos 
paskirties technologijų srities vystymą, 
kad būtų užtikrintas operacinis 
suderinamumas tarp civilinės saugos ir 
ginkluotųjų pajėgų ir tarp civilinės saugos 
pajėgų visame pasaulyje, o taip pat 
patikimumą, organizacinius, teisinius ir 
etinius aspektus, prekybos problemas, 
informacijos konfidencialumo ir 
vientisumo apsaugą bei galimybę stebėti 
visas operacijas ir apdorojimą.
6a.6. Saugos socialinio lygmens didinimas 
ir privatumo bei laisvės internete 
užtikrinimas
Bet koks naujas saugos sprendimas ir 
technologija turi būti priimtina 
visuomenei, atitikti Sąjungos ir 
tarptautinę teisę, būti efektyvi ir 
proporcinga nustatant ir kreipiant dėmesį 
į grėsmę saugai. Geresnis socialinių 
ekonominių, kultūrinių ir antropologinių 
saugos lygmenų, nesaugių sąlygų 
priežasčių, žiniasklaidos ir komunikacijos 
vaidmens ir piliečių nuovokos supratimas 
yra būtinas. Bus kreipiamas dėmesys į 



PE492.826v02-00 156/165 AM\909647LT.doc

LT

etinės problemas ir žmogiškųjų vertybių 
apsaugą bei pamatines teises.
Žmogaus teisės į privatumą apsauga 
skaitmeninėje visuomenėje reikalauja 
vystyti „privatumo apsaugos visą ciklą“ 
struktūras ir technologijas nuo pat 
produktų ir paslaugų sumanymo. 
Technologijos bus vystomos leidžiant 
vartotojams valdyti jų asmens duomenis ir
galimybes juos naudoti trečiosioms 
šalims; taip pat įrankiai, leidžiantys 
aptikti ir blokuoti nelegalų turinį ir 
duomenų pažeidimus ir apsaugoti 
žmogaus teises tiesiogiai užkertant kelią 
žmonių individualiai ar grupinei elgsenai, 
apribojant neteisėtas paieškas ir profilius.
6a.7. Sąjungos vidaus ir išorės saugumo 
politikos parama
Kadangi išorės ir vidaus saugumo 
politikos skiriamoji linija tampa vis labiau 
neryški, už Europos ribų kylantys 
konfliktai ir jų padariniai gali turėti greitą 
tiesioginį poveikį Europos saugumui. Be 
to, civilinės ir į gynybą nukreiptos veiklos 
ir politikos sąsajai reikia skirti ypatingą 
dėmesį, nes yra daug galimybių išnaudoti 
civilinės saugos, padėties vertinimo, 
konfliktų valdymo ir jų prevencijos, taikos 
palaikymo ir padėties krizę išgyvenusiose 
valstybėse stabilizavimo operacijų 
sąveikumą. Turi būti skatinamos 
investicijos į krizių valdymo pajėgumų 
kūrimą, kai nustatomi papildymai, 
siekiant greitai panaikinti pajėgumų 
trūkumą ir išvengti nereikalingo 
dubliavimosi, kurti sąveikumą ir remti 
standartizavimo procesą.
6a.8. Standartizavimo ir sąveikos 
tobulinimas
Visose misijos srityse bus skatinamos 
ikinormatyvinės ir standartizavimo 
veiklos. Daugiausia dėmesio bus skiriama 
nustatytoms standartizavimo spragoms ir 
naujai priemonių bei technologijų kartai. 
Visose misijos srityse vykstančios veiklos 
taip pat bus nukreiptos į sistemų ir 
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paslaugų integravimą ir operacinį 
suderinamumą, įskaitant tokius aspektus 
kaip komunikacija. Taip pat reikės 
integruoti civilinius ir karinius gebėjimus 
sprendžiant uždavinius nuo civilinės 
saugos iki humanitarinės pagalbos, sienų 
valdymo ar taikos palaikymo. Tai apims 
slaptų dvejopos paskirties technologijų 
srities vystymą, kad būtų užtikrintas 
operacinis suderinamumas tarp civilinės 
saugos ir ginkluotųjų pajėgų ir tarp 
civilinės saugos pajėgų visame pasaulyje, 
o taip pat patikimumą, organizacinius, 
teisinius ir etinius aspektus, prekybos 
problemas, informacijos konfidencialumo 
ir vientisumo apsaugą bei galimybę stebėti 
visas operacijas ir apdorojimą.
6a.9. Konkretūs įgyvendinimo aspektai
Kadangi moksliniai tyrimai bus orientuoti 
į civilinę saugą, bus aktyviai siekiama 
derinti veiklą su Europos gynybos 
agentūra (angl. EDA), siekiant su ja 
sustiprinti bendradarbiavimą, ypač per 
jau įsteigtą Europos pamatinį 
bendradarbiavimą (angl. European 
Framework Cooperation), pripažįstant, 
kad yra sričių, kuriose technologijų 
naudojimas yra naudingas ir kariškiams, 
ir civiliams. Koordinavimo mechanizmai 
su atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
pavyzdžiui, FRONTEX, EMSA ir 
Europolu, tai pat bus toliau stiprinami, 
kad būtų pagerintas Sąjungos programų 
ir politikos koordinavimas, taip pat kitų 
Sąjungos iniciatyvų, vidaus ir išorės 
saugumo srityje.
Atsižvelgiant į ypatingą saugumo reikšmę, 
bus nustatyta speciali tvarka dėl 
programavimo ir valdymo, įskaitant 
tvarką dėl šio sprendimo 9 straipsnyje 
numatyto komiteto. Įslaptinta ir kita su 
saugumu susijusi slapta informacija bus 
apsaugota, o tarptautinio 
bendradarbiavimo konkretūs reikalavimai 
ir kriterijai gali būti išdėstyti darbo 
programose. Tai taip pat atsispindės 
programavimo ir valdymo dokumentuose, 
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skirtuose Saugioms bendruomenėms 
(įskaitant komitologijos aspektus).

Or. en

Pagrindimas

7BP saugumo moksliniai tyrimai yra atskira tema, kurios rezultatai puikūs. Jos įgyvendinimas 
buvo labai sėkmingas. MVĮ dalyvavimo programoje rodikliai yra vieni iš didžiausių. Ji teikia į 
taikymą ir rinką orientuotus sprendimus ir apytikriai 50 proc. visų viešojo saugumo mokslinių 
tyrimų lėšų ES ir nacionaliniu lygmeniu. Be to, Lisabonos sutartimi ES suteikta daugiau galių 
saugumo srityje. Programoje „Horizontas 2020“ atitinkamoms naujoms užduotims turėtų būti 
skirta konkreti saugumo mokslinių tyrimų tema.

Pakeitimas 975
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Labiau užtikrinamas piliečių 
saugumas. Kova su nusikalstamumu ir 
terorizmu
Siekis išvengti incidentų ir kartu 
sušvelninti jų galimas pasekmes. 
Užtikrinant sveikatos, maisto, vandens ir 
aplinkos sričių, kurios yra svarbiausios 
visuomenės ir ekonomikos geram 
funkcionavimui, saugą reikia naujų 
technologijų ir gebėjimų (įskaitant prieš 
kibernetinius nusikaltimus ar kibernetinį 
terorizmą). Tai apims valstybinių ir 
privačių kritinių ryšio infrastruktūrų bei 
paslaugų analizę ir apsaugą nuo bet 
kokių grėsmių tipų. Papildomos temos, 
kurias nagrinėjant siekiama gerinti 
piliečių apsaugą, skatins kurti saugią 
pilietinę visuomenę.

Or. en

Pagrindimas

Sakinio „Naujos technologijos ir skirti gebėjimai padės apsaugoti svarbias infrastruktūras, 



AM\909647LT.doc 159/165 PE492.826v02-00

LT

sistemas ir paslaugas (įskaitant ryšius, transportą, sveikatą, maistą, vandenį, energiją, 
logistiką ir tiekimo tinklus bei aplinką)“ išbraukimas. Šis sakinys neatitinka šios srities 
misijos. Be to, šis sakinys jau įtrauktas į 6a.2 papunktį. Reikėtų išvengti pasikartojimo.

Pakeitimas 976
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimas
Remiant įvairias avarinių situacijų 
valdymo operacijas (tokias kaip civilinė 
apsauga, priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, civilinė gynyba, 
medicininės informacijos infrastruktūros 
vystymas ir gelbėjimo užduotys) 
reikalingas skirtų technologijų ir 
gebėjimų bei teisės aktų įgyvendinimo 
gerinimas. Tyrimas apims visą krizių 
valdymo grandinę ir visuomenės 
atsparumą ir parems įtvirtinant Europos 
kovos su nepaprastosiomis situacijomis 
gebėjimus.

Or. en

Pagrindimas

Konfliktų prevencija ir pokrizinių situacijų stabilizavimas jau įtraukti į 6a.7 papunktį 
„Sąjungos vidaus ir išorės saugumo politikos parama“. Kartojant tą patį turinį skirtingose 
papunkčiuose, gali kilti neaiškumų.

Pakeitimas 977
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 c punktas (naujas)



PE492.826v02-00 160/165 AM\909647LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c. Sąjungos vidaus ir išorės saugumo 
politikos parama
Kadangi išorės ir vidaus saugumo 
politikos skiriamoji linija tampa vis labiau 
neryški, už Europos ribų kylantys 
konfliktai ir jų padariniai gali turėti greitą 
tiesioginį poveikį Europos saugumui. Be 
to, civilinės ir į gynybą nukreiptos veiklos 
ir politikos sąsajai reikia skirti ypatingą 
dėmesį, nes yra daug galimybių išnaudoti 
civilinės saugos, padėties vertinimo, 
konfliktų valdymo ir jų prevencijos, taikos 
palaikymo ir padėties krizę išgyvenusiose 
valstybėse stabilizavimo operacijų 
sąveikumą. Turi būti skatinamos 
investicijos į konfliktų valdymo pajėgumų 
kūrimą, kai nustatomi papildymai, 
siekiant greitai panaikinti pajėgumų 
trūkumą ir išvengti nereikalingo 
dubliavimosi, kurti sąveikumą ir remti 
standartizavimo procesą.

Or. en

Pagrindimas

Konfliktų prevencija ir pokrizinių situacijų stabilizavimas jau įtraukti į 6a.7 papunktį 
„Sąjungos vidaus ir išorės saugumo politikos parama“. Kartojant tą patį turinį skirtingose 
papunkčiuose, gali kilti neaiškumų. Krizių valdymas jau aprašytas 6a.5 papunktyje „Europos 
atsparumo krizėms ir nelaimėms didinimas“, todėl jo čia įtraukti nereikia.

Pakeitimas 978
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo IV dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pirmavimas pramonės srityje 2. Pirmavimas pramonės ir paslaugų 
srityse

Or. ro
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Pakeitimas 979
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo IV dalies 3 punkto 3.3 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.3. Saugi, švari ir naši energija 3.3. Energijos vartojimo efektyvumas ir 
saugi, švari bei naši energija

Or. ro

Pakeitimas 980
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo IV dalies 3 punkto 3.3 papunkčio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JTC pagrindinį dėmesį kreips į 20/20/20 
uždavinius klimato ir energijos srityje ir 
Sąjungos planą konkurencingai mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikai sukurti iki 2050 m. 
sutelkdamas pastangas į šių sričių 
technologinių ir socialinių-ekonominių 
aspektų mokslinius tyrimus:

JTC pagrindinį dėmesį kreips į 20/20/20 
uždavinius klimato ir energijos srityje ir 
Sąjungos planą konkurencingai mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikai sukurti, sutelkdamas pastangas 
į šių sričių technologinių ir socialinių-
ekonominių aspektų mokslinius tyrimus:

Or. it

Pagrindimas

Kaip matyti iš pavadinimo, programa apima laikotarpį iki 2020 m., ją taikant siekiama 
įgyvendinti 20-20-20 uždavinius ir likusiąją strategijos „Europa 2020“ dalį. Todėl užuot 
svarstę galimus ateinančių dešimtmečių veiklos planus, turėtume sutelkti dėmesį, kad būtų 
pasiekti 2020 m. nustatyti tikslai.

Pakeitimas 981
Niki Tzavela
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo IV dalies 3 punkto 3.3 papunkčio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) energijos tiekimo saugumą, ypač kiek 
tai susiję su ryšiais ir abipuse 
priklausomybe nuo už Europos ribų 
esančių energijos tiekimo ir perdavimo 
sistemų; vietinių pagrindinių ir išorės 
energijos šaltinių bei infrastruktūrų, nuo 
kurių priklausoma Europa, nustatymą;

(a) energijos tiekimo saugumą ir įvairovę, 
ypač kiek tai susiję su ryšiais ir abipuse 
priklausomybe nuo už Europos ribų 
esančių energijos tiekimo ir perdavimo 
sistemų; vietinių pagrindinių ir išorės 
energijos šaltinių bei infrastruktūrų, nuo 
kurių priklausoma Europa, nustatymą;

Or. en

Pagrindimas

Nors Jungtinis tyrimų centras daugiausia dėmesio skiria ES „tiekimo saugumo“ priemonėms, 
reikėtų atsižvelgti ir į tiekimo maršrutų bei tranzito„įvairovės“ elementą.

Pakeitimas 982
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo IV dalies 3 punkto 3.6 papunkčio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) Sąjungos gebėjimų mažinti nelaimių 
keliamą riziką ir stichinių bei žmogaus 
sukeltų nelaimių valdymo gerinimas, o 
būtent: pasaulinių išankstinio perspėjimo 
apie kelis pavojus ir rizikos valdymo 
informacinių sistemų plėtra bei Europos 
Žemės stebėjimo technologijų 
panaudojimas;

(h) Sąjungos gebėjimų mažinti nelaimių 
keliamą riziką ir gaivalinių bei žmogaus 
sukeltų nelaimių valdymo gerinimas, o 
būtent: eksperimentinių įrenginių, 
pasaulinių išankstinio perspėjimo apie kelis 
pavojus ir rizikos valdymo informacinių 
sistemų plėtra bei Europos Žemės 
stebėjimo technologijų panaudojimas;

Or. de

Pagrindimas

Kad būtų galima valdyti gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, reikia ne tik stebėti ir įspėti, 
bet ir teikti praktinę pagalbą įvykus nelaimei – todėl, siekiant apsaugoti visuomenę, taip pat 
svarbu plėtoti konkrečius eksperimentinius įrenginius, kuriais naudojantis būtų galima 
praktiškai pasirengti veiksmams įvykus nelaimei, pvz., staigaus potvynio atveju.
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Pakeitimas 983
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo IV dalies 3 punkto 3.6 papunkčio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) demonstracinių ir bandomųjų 
nelaimių imitavimo įrenginių tobulinimas 
siekiant mažinti nelaimių riziką ir gerinti 
vietos nelaimių valdymą, pirmiausia 
apsaugos nuo potvynių srityje;

Or. de

Pagrindimas

Kad būtų galima valdyti gaivalines ir žmogaus sukeltas nelaimes, reikia ne tik stebėti ir įspėti, 
bet ir teikti praktinę pagalbą įvykus nelaimei – todėl, siekiant apsaugoti visuomenę, taip pat 
svarbu plėtoti konkrečius eksperimentinius įrenginius, kuriais naudojantis būtų galima 
praktiškai pasirengti veiksmams įvykus nelaimei, pvz., staigaus potvynio atveju.

Pakeitimas 984
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo I dalies pirmos pastraipos antro punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Prašymai išduoti patentus ateities ir 
kuriamoms technologijoms

– Prašymai išduoti patentus ir patvirtinti 
naudinguosius modelius ateities ir 
kuriamoms technologijoms

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsamumo.

Pakeitimas 985
Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo I dalies pirmos pastraipos trečio punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Tarpsektorinis ir tarpvalstybinis mokslo 
darbuotojų, įskaitant doktorantus, 
judėjimas

– Tarpsektorinis ir tarpvalstybinis mokslo 
darbuotojų, įskaitant doktorantus ir daugelį 
publikacijų specializuotuose žurnaluose, 
mokslinius tyrimus, plėtrą ir judėjimo 
įkvėptus inovacijų projektus, judėjimas

Or. en

Pagrindimas

Turi būti prieinami realūs veiklos rezultatai, priešingu atveju ji gali likti tik judėjimu. 

Pakeitimas 986
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo I dalies pirmos pastraipos ketvirto punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Visiems Europos ir ne Europos šalių 
mokslo darbuotojams sudaryta galimybė 
naudotis mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis, kurios tapo prieinamos 
dėl Sąjungos finansavimo

– Visiems Europos ir ne Europos šalių 
mokslo darbuotojams sudaryta galimybė 
naudotis visoje Europoje įrengtomis 
mokslinių tyrimų infrastruktūromis, kurios 
tapo prieinamos dėl Sąjungos finansavimo

Or. en

Pakeitimas 987
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo II dalies pirmos pastraipos pirmo punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Įvairioms didelio poveikio ir 
pramoninėms technologijoms gauti 

– Įvairioms didelio poveikio ir 
pramoninėms technologijoms gauti 
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patentai patentai ir patvirtinti naudingieji modeliai

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsamumo.

Pakeitimas 988
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo III dalies pirmos pastraipos antros pastraipos dalies pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Prašymai išduoti patentus įvairių 
visuomenės uždavinių srityse

–Prašymai išduoti patentus ir patvirtinti 
naudinguosius modelius įvairių 
visuomenės uždavinių srityse

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išsamumo.


