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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: […].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama 
Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), 
įsteigimo
(COM(2011) 0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011) 0811),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 182 straipsnio 4 dalį, pagal kurią 
Taryba konsultavosi su Parlamentu (C7-0509/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Užsienio reikalų komiteto, Biudžeto komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Žemės ūkio komiteto, Kultūros ir 
švietimo komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2012),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 
atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Europos Sąjunga siekia sustiprinti 
savo mokslinį ir technologinį pagrindus, 
sukuriant Europos mokslinių tyrimų 
erdvę (EMTE), kurioje laisvai judėtų 
tyrėjai, mokslinės žinios ir technologijos, 
ir skatinti didesnį Europos Sąjungos 
konkurencingumą, taip pat pramonės 
srityje. Siekdama šių tikslų Europos 
Sąjunga turėtų imtis priemonių, kad būtų 
vykdoma mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinė veikla, 
skatinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas, platinami ir 
optimizuojami rezultatai, taip pat 
skatinamas mokymas ir judumas;

Or. en

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) reikėtų didinti dalyvių skaičių, 
siekiant išnaudoti Europos talentų 
potencialą ir optimizuoti ekonominį bei 
socialinį mokslinių tyrimų poveikį, nes 
taip būtų prisidedama mažinant mokslinių 
tyrimų ir naujovių atotrūkį Europoje;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kiekviena dalis turėtų papildyti kitas 
specialiosios programos dalis ir jos visos 
turėtų būti įgyvendinamos laikantis bendro 
nuoseklumo;

(4) kiekviena dalis turėtų papildyti kitas 
specialiosios programos dalis ir jos visos 
turėtų būti įgyvendinamos laikantis bendro 
nuoseklumo. Strateginiu mokslinių tyrimų 
ir naujovių koordinavimu kiekvienoje visų 
trijų pagrindinių prioritetų teminėje 
srityje (pvz., sveikatos) reikėtų atkreipti 
dėmesį į susiskaldymą, gerinti 
technologijų ir infrastruktūros išteklių 
naudojimą, pvz., dalytis duomenimis, 
siekiant greičiau pasiekti norimų 
rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) būtina sustiprinti ir plėsti Europos 
Sąjungos mokslinės bazės pranašumą, 
puoselėti pasaulinio lygio mokslinius 
tyrimus ir talentus, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis Europos konkurencingumas ir 
gerovė. Dalis „Pažangus mokslas“ turėtų 
remti Europos mokslinių tyrimų tarybos 
veiklas, susijusias su mažai tirtų sričių 
moksliniais tyrimais, ateities ir kuriamomis 
technologijomis, Marie Curie veiksmais ir 
Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis. Šios veiklos turėtų būti 
nukreiptos į ilgalaikės kompetencijos 
siekimą, didelį dėmesį kreipiant į naujos 
kartos mokslą, sistemas ir mokslo 
darbuotojus ir paremiant kylančius talentus 
Europoje ir asocijuotose šalyse. Europos 
Sąjungos veiklos, kuriomis remiamas 
aukštos kokybės mokslas galėtų padėti 
integruoti Europos mokslinių tyrimų erdvę 
ir suteikti Europos Sąjungos mokslo 
sistemai konkurencingumo ir patrauklumo 

(5) būtina sustiprinti ir plėsti Europos 
Sąjungos mokslinės bazės pranašumą, 
puoselėti pasaulinio lygio mokslinius 
tyrimus ir talentus, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis Europos konkurencingumas ir 
gerovė. Dalis „Pažangus mokslas“ turėtų 
remti Europos mokslinių tyrimų tarybos 
veiklas, susijusias su mažai tirtų sričių 
moksliniais tyrimais, ateities ir kuriamomis 
technologijomis, Marie Skłodowska-Curie
veiksmais ir Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis. Šios veiklos turėtų būti 
nukreiptos į ilgalaikės kompetencijos 
siekimą, didelį dėmesį kreipiant į naujos 
kartos mokslą, sistemas ir mokslo 
darbuotojus ir paremiant kylančius talentus 
Europoje ir asocijuotose šalyse. Europos 
Sąjungos veiklos, kuriomis remiamas 
aukštos kokybės mokslas galėtų padėti 
integruoti Europos mokslinių tyrimų erdvę 
ir suteikti Europos Sąjungos mokslo 
sistemai konkurencingumo ir patrauklumo 
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pasaulyje; pasaulyje;

Or. en

Pagrindimas

Horizontalusis pakeitimas: kaskart visame tekste pasitaikantį vardą Marie Curie reikėtų keisti 
Marie Skłodowska-Curie.

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) norint išlaikyti ir padidinti Europos 
Sąjungos pirmavimą pramonės srityje, 
būtina skubiau skatinti privačiojo 
sektoriaus investicijas į mokslinius 
tyrimus, plėtrą ir investicijas, skatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas į verslą 
orientuota darbotvarke ir spartinti naujų 
technologijų, kurios parems ateities verslus 
ir ekonomikos augimą, plėtrą. II dalis 
„Pirmavimas pramonės srityje“ turėtų 
skatinti investuoti į išskirtinius mokslinius 
tyrimus ir inovacijas pagrindinėse didelio 
poveikio technologijose ir kitose pramonės 
technologijose, pagerinti inovatyvių 
bendrovių ir projektų galimybes gauti 
rizikos kapitalo ir suteikti paramą 
inovacijoms mažose ir vidutinėse įmonėse 
visoje Sąjungoje;

(8) norint išlaikyti ir padidinti Europos 
Sąjungos pirmavimą pramonės srityje, 
būtina skubiau skatinti privačiojo 
sektoriaus investicijas į mokslinius 
tyrimus, plėtrą ir investicijas, skatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas į verslą 
orientuota darbotvarke ir spartinti naujų 
technologijų, kurios parems ateities verslus 
ir ekonomikos augimą, plėtrą. II dalis 
„Pirmavimas pramonės srityje“ turėtų 
skatinti investuoti į išskirtinius mokslinius 
tyrimus ir inovacijas pagrindinėse didelio 
poveikio technologijose ir kitose pramonės 
technologijose, pagerinti inovatyvių 
bendrovių ir projektų galimybes gauti 
rizikos kapitalo ir suteikti paramą 
inovacijoms mažose ir vidutinėse įmonėse 
visoje Sąjungoje; Šia veikla reikėtų apimti 
platų spektrą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, pabrėžiant su inovacijomis 
susijusią veiklą, tokią kaip bandomieji 
projektai, demonstravimas, bandymo 
stendai, parama viešiesiems pirkimams, 
prieš pradedant rengti standartus 
atliekami moksliniai tyrimai, standartų 
kūrimas ir inovacijų diegimas į rinką;

Or. en
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kosmoso moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, kurios yra bendra Europos 
Sąjungos kompetencija, turėtų tapti 
neatsiejamu II dalies „Pirmavimas 
pramonės srityje“ elementu, kad būtų 
padidinta mokslinė, ekonominė ir 
visuomeninė įtaka ir užtikrinamas sąnaudų 
ir kitais požiūriais veiksmingas 
įgyvendinimas;

(9) kosmoso moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, įskaitant palydovinį stebėjimą, 
palydovinę navigaciją ir palydovinių 
telekomunikacijų pramonę, infrastruktūrą 
(antžeminę ir kosmoso), paslaugas bei 
programas, kurios yra bendra Europos 
Sąjungos kompetencija, turėtų tapti 
neatsiejamu II dalies „Pirmavimas 
pramonės srityje“ elementu, kad būtų 
padidinta mokslinė, ekonominė ir 
visuomeninė įtaka ir užtikrinamas sąnaudų 
ir kitais požiūriais veiksmingas 
įgyvendinimas;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl sprendimo
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Jungtinis tyrimų centras, kaip sudėtinė 
programos „Horizontas 2020“ dalis, turėtų 
ir toliau teikti nepriklausomą, į kliento 
poreikius orientuotą mokslinę ir techninę 
paramą formuojant, vystant, įgyvendinant 
ir prižiūrint Europos Sąjungos politikos 
kryptis. Siekdamas savo tikslų Jungtinis 
tyrimų centras turėtų vykdyti aukščiausios 
kokybės mokslinius tyrimus. Vykdydamas 
tiesioginius veiksmus pagal savo misiją, 
Jungtinis tyrimų centras turėtų itin didelį 
dėmesį skirti daugiausiai rūpesčių 
keliančioms Europos Sąjungos sritims, 
tokioms kaip pažangus, integracinis ir 
tvarus augimas, saugumas ir pilietybė, 
Europa pasaulyje;

(12) Jungtinis tyrimų centras, kaip sudėtinė 
programos „Horizontas 2020“ dalis, turėtų 
ir toliau teikti nepriklausomą, į kliento 
poreikius orientuotą mokslinę ir techninę 
paramą formuojant, vystant, įgyvendinant 
ir prižiūrint Europos Sąjungos politikos 
kryptis. Jungtinis tyrimų centras, 
remdamasis naujausiais mokslinių tyrimų 
ir inovacijų rezultatais, taip pat turėtų 
padėti priimant sprendimus nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygmenimis.
Siekdamas savo tikslų Jungtinis tyrimų 
centras turėtų vykdyti aukščiausios 
kokybės mokslinius tyrimus. Vykdydamas 
tiesioginius veiksmus pagal savo misiją, 
Jungtinis tyrimų centras turėtų itin didelį 
dėmesį skirti daugiausiai rūpesčių 
keliančioms Europos Sąjungos sritims, 
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tokioms kaip pažangus, integracinis ir 
tvarus augimas, saugumas ir pilietybė, 
Europa pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) programoje „Horizontas 2020“, 
kurioje kompetencija yra pagrindinė 
varomoji jėga, reikėtų sudaryti sąlygas 
kompetencijai laipsniškai didinti, kurti 
didesnę sinergiją, papildomumą ir 
sąveikumą su struktūriniais fondais, 
kurių pagrindinė varomoji jėga yra 
gebėjimų stiprinimas ir pažangioji 
specializacija, kad abiem kryptimis būtų 
jungiamos šios dvi programos;

Or. en

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl sprendimo
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) Europos vietos ir regioninės 
valdžios institucijos atlieka svarbų 
vaidmenį kuriant EMTE ir užtikrinant 
efektyvų Europos Sąjungos finansinių 
priemonių koordinavimą, ypač stiprinant 
programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sąsajas, pagal 
regionines inovacijų strategijas, 
grindžiamas pažangiąja specializacija.
Regionai taip pat atlieka labai svarbų 
vaidmenį platinant ir įgyvendinant 
programos „Horizontas 2020“ rezultatus 
ir siūlant papildomas finansavimo 
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priemones, įskaitant viešuosius pirkimus;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įgūdžių, mokymo ir karjeros galimybių 
gerinimo vykdant Marie Skłodowska-Curie 
veiksmus (toliau – Marie Curie veiksmai);

(c) įgūdžių, mokymo ir karjeros galimybių 
gerinimo vykdant Marie Skłodowska-Curie 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) pažangos skleidimo ir dalyvių 
skaičiaus didinimo.

Or. en

Pagrindimas

Stiprinant programos „Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų sąveiką reikėtų visapusiškai 
išnaudoti pažangą.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) integracinių, naujoviškų ir saugių
Europos visuomenių kūrimo skatinimas 
beprecedenčių permainų ir augančios 
pasaulio tarpusavio priklausomybės 
sąlygomis.

(f) integracinių, naujoviškų ir mąstančių
Europos visuomenių kūrimo skatinimas 
beprecedenčių permainų ir augančios 
pasaulio tarpusavio priklausomybės 
sąlygomis.
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Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) Europos bei jos piliečių laisvės ir 
saugumo užtikrinimas.

Or. en

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Specialioji programa įvertinama pagal 
rezultatus ir poveikį, matuojamus pagal 
veiklos rodiklius, įskaitant, kur tinka, 
publikacijas įtakinguose leidiniuose, 
mokslo darbuotojų judumą, mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų prieinamumą, gautas 
paskolos finansavimo ir rizikos kapitalo 
investicijas, MVĮ įdiegtų įmonei ar rinkai 
naujų inovacijų skaičių, nuorodas į 
atitinkamas mokslinių tyrimų veiklas 
politikos dokumentuose ir specifinio 
poveikio politikai atvejus.

5. Specialioji programa įvertinama pagal 
rezultatus ir poveikį, matuojamus pagal 
bendrus ir konkrečius veiklos rodiklius, 
įskaitant, kur tinka, publikacijas 
įtakinguose leidiniuose, mokslo darbuotojų 
judumą, mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
prieinamumą, gautas paskolos finansavimo 
ir rizikos kapitalo investicijas, MVĮ įdiegtų 
įmonei ar rinkai naujų inovacijų skaičių, 
nuorodas į atitinkamas mokslinių tyrimų 
veiklas politikos dokumentuose ir 
specifinio poveikio politikai atvejus.

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamesnė informacija apie pagrindinius 
veiklos rodiklius, susietus su šio straipsnio 

Išsamesnė informacija apie pagrindinius 
veiklos rodiklius, susietus su šio straipsnio 
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1–4 dalyse išdėstytais specialiaisiais 
tikslais, pateikta II priede.

1–4 dalyse išdėstytais specialiaisiais 
tikslais, pateikta II priede. Veiklos 
rodikliai, taikomi pažangai siekiant 
programos „Horizontas 2020“ bendrų 
tikslų įvertinti, pateikiami Reglamento ES 
Nr. XX/XX [„Horizontas 2020“] I priede.

Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje minima suma paskirstoma 
keturioms dalims, nurodytoms šio 
sprendimo 2 straipsnio 2 dalyje 
vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 
XX/2012 („Horizontas 2020“) 6 straipsnio 
2 dalimi. Orientacinis biudžeto 
paskirstymas šio sprendimo 3 straipsnyje 
nurodytiems specialiesiems tikslams ir 
maksimalus visas Jungtinio tyrimų centro 
veiksmams skirto įnašo dydis nurodyti 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 
(„Horizontas 2020“) II priede.

2. 1 dalyje minima suma paskirstoma 
keturioms dalims, nurodytoms šio 
sprendimo 2 straipsnio 2 dalyje 
vadovaujantis reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 
6 straipsnio 2 dalimi ir 6 straipsnio 
4 dalimi. Orientacinis biudžeto 
paskirstymas šio sprendimo 3 straipsnyje 
nurodytiems specialiesiems tikslams ir 
maksimalus visas Jungtinio tyrimų centro 
veiksmams skirto įnašo dydis nurodyti 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 
(„Horizontas 2020“) II priede.

Or. en

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima bendras ar atskiras 
darbo programas, pagal kurias 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose nurodytos šios specialiosios 
programos I, II ir III dalys, išskyrus 
veiklas, numatytas pagal specialųjį tikslą 
„Europos mokslinės bazės mažai tirtų 

2. Komisija priima bendras ar atskiras 
darbo programas, pagal kurias 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose nurodytos šios specialiosios 
programos I, II ir III dalys, išskyrus 
veiklas, numatytas pagal specialųjį tikslą 
„Europos mokslinės bazės mažai tirtų 
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sričių moksliniuose tyrimuose stiprinimas“.
Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
nagrinėjimo procedūros, nurodytos 
9 straipsnio 2 dalyje.

sričių moksliniuose tyrimuose stiprinimas“.
Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
nagrinėjimo procedūros, nurodytos 
9 straipsnio 2 dalyje. Būtina veiksmingai 
derinti tris pagrindinius programos 
„Horizontas 2020“ prioritetus.

Or. en

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Turi būti diegiamas strateginis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
koordinavimas, grindžiamas teminių 
patariamųjų mokslo tarybų darbu. Taip 
koordinuojant bus lengviau apibrėžti 
geriausiu vadovavimu grindžiamas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programas 
ir bus teikiama paspirties bei priemonių, 
reikalingų tarpusavio ryšiams ir sąveikai 
didesniu mastu skatinti. Koordinuojant 
bus kreipiamas dėmesys į susiskaldymą ir 
siekiama, kad visa su kiekviena temine 
sritimi susijusi mokslinių tyrimų 
bendruomenė naudotų daugiau 
technologijų ir infrastruktūros išteklių.
Strateginiais veiksmais ir moksliniu 
koordinavimu bus nuo pradžių 
užtikrinamas ekspertų indėlis į politiką, 
progresyvios inovacijos ir 
konkurencingumas, suvokiant inovacijų 
ciklo sudėtingumą ir skatinant dalyvauti 
daugiau tyrėjų iš kitų šalių.

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa



PR\903346LT.doc 15/119 PE489.688v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Darbo programose, kuriomis 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose minimos I, II ir III dalys, 
nusakomi tikslai, laukiami rezultatai, 
įgyvendinimo metodas ir galutinė suma, 
įskaitant, kai tinka, preliminarią 
informaciją apie išlaidų, siejamų su 
klimatu, dydį. Jose taip pat yra 
finansuotinų veiksmų aprašas, nurodymas, 
orientacinė kiekvieno veiksmo 
finansavimui skiriama suma, preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis, taip pat 
daugiametė koncepcija ir strateginė 
įgyvendinimo orientacija keleriais kitais 
metais. Šiose programose nurodomi 
dotacijų prioritetai, esminiai vertinimo 
kriterijai ir maksimali bendro finansavimo 
norma. Jos leidžia tikslų siekti inovatyviais
būdais, pagrįstais iš apačios kylančia 
iniciatyva.

6. Darbo programose, kuriomis 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose minimos I, II ir III dalys, 
nusakomi tikslai, laukiami rezultatai, 
įgyvendinimo metodas ir galutinė suma, 
įskaitant, kai tinka, preliminarią 
informaciją apie išlaidų, siejamų su 
klimatu, dydį. Jose taip pat yra 
finansuotinų veiksmų aprašas, nurodymas, 
orientacinė kiekvieno veiksmo 
finansavimui skiriama suma, preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis, taip pat 
daugiametė koncepcija ir strateginė 
įgyvendinimo orientacija keleriais kitais 
metais. Šiose programose nurodomi 
dotacijų prioritetai, vertinimo kriterijai ir 
maksimali bendro finansavimo norma.
Visose trijose prioritetinėse srityse jos
leidžia tikslų siekti inovatyviais būdais, 
pagrįstais iš apačios kylančia iniciatyva.

Or. en

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo programose taip pat nurodomas 
vienodas mažų (kryptingų), vidutinių ir 
didelių (keletą sričių apimančių) projektų 
skaičius. Mažos apimties projektai nėra 
vien tik veiksmingas būdas MVĮ 
dalyvavimui skatinti.

Or. en

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 6 dalies 1 b pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geras projekto valdymas bus 
apdovanojamas atliekant Komisijos ir 
agentūrų darbuotojų veiklos analizę.

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartinių technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių ir socialinių naujovių 
diegimas. Tik esant holistiniam požiūriui į 
inovacijas įmanoma spręsti ir visuomenės 
uždavinius, sukurti konkurencingas įmones 
bei pramonės sektorius.

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartinių technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių, socialinių, kultūrinių ir 
institucinių naujovių diegimas. Inovacijos 
paslaugų srityje taip pat bus skatinamos 
investuojant į tarpdisciplinines 
kompetencijas, pajėgumų, žinių ir vertės, 
grindžiamų paslaugų sprendimais ir 
nematerialiuoju turiniu, kūrimą. Tik esant 
holistiniam požiūriui į inovacijas įmanoma 
spręsti ir visuomenės uždavinius, sukurti 
konkurencingas įmones bei pramonės 
sektorius.

Or. en

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio ketvirta pastraipa



PR\903346LT.doc 17/119 PE489.688v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo 
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė inovacija, į paklausą 
orientuotos koncepcijos, kaip antai viešieji 
pirkimai nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų 
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo 
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė inovacija, inovacijos 
paslaugų srityje, į paklausą orientuotos 
koncepcijos, kaip antai viešieji pirkimai 
nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų 
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.

Sprendžiant visuomenės uždavinius 
reikėtų vadovautis į iššūkius orientuotos 
nuostatos, pagal kurią pagrindiniai 
mokslai, taikomieji moksliniai tyrimai, 
žinių perkėlimas ir inovacijos yra vienodai 
svarbios ir tarpusavyje susijusios 
sudedamosios dalys. Siekiant užtikrinti 
tinkamą konsensusu grindžiamų ir 
daugiau trikdžių keliančių mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų 
balansą, mažiausiai 15 proc. visuomenės 
uždaviniams skirto biudžeto turėtų būti 
taikomas principas „iš apačios į viršų“ ir 
atviri konkursai (be iš anksto nustatytų 
konkursų temų). Be to, reikėtų rasti 
tinkamą visuomenės uždavinių ir 
pažangiųjų bei industrijos technologijų 
pusiausvyrą tarp mažų ir didesnių 
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projektų, atsižvelgiant į konkretaus 
sektoriaus struktūrą, veiklos pobūdį, 
technologijas ir mokslinių tyrimų aplinką.

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius.
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 
programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui, 
tvarumą, klimato kaitą arba jūrų mokslus ir 
technologijas.

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Siekiant pagerinti 
struktūros valdymą, reikia parodyti kokiu 
mastu suinteresuotieji subjektai ir 
pilietinės visuomenės atstovai dalyvauja 
„iš apačios į viršų“ vykstančiuose 
procesuose, darbo programose ir priimant 
sprendimus. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius.
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 
programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui, 
tvarumą, klimato kaitą arba jūrų mokslus ir 
technologijas. Programa „Horizontas 
2020“ bus orientuota į veiklą, kuria 
intervencija Europos Sąjungos lygmeniu 
bus suteikiama daugiau pridėtinės vertės 
nei intervencija nacionaliniu ar 
regioniniu lygmeniu, kuriant masto 
ekonomijas ir kritinę masę, sumažinant 
susiskaldymą ir užtikrinant rezultatų 
sklaidą visoje Europos Sąjungoje. Ši 
veikla – daugiausia tarpvalstybiniai, 
pasirengimo veikti konkurencinėje 
aplinkoje, bendradarbiavimo projektai ir 
apima didžiąją dalį bendro prioritetui 
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„Visuomenės uždaviniai“ ir konkrečiam 
tikslui „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
skirto biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių.

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių.

Dėl tarpdalykinio visuomenės uždavinių 
pobūdžio būtina įsteigti strategines 
patariamąsias tarybas. Tarybas sudarys 
susiję mokslo, pramonės, galutinių 
vartotojų bendruomenių ir pilietinės 
visuomenės suinteresuotieji subjektai, 
kurių reputacija nekelia jokių abejonių ir 
kurie turi atitinkamos patirties, 
užtikrinant visų susijusių sektorių ir 
mokslinių tyrimų sričių įvairovę. Tarybos 
prisidės konsultuodamos Komisiją visos 
susijusių visuomenės uždavinių 
strategijos, darbo programų kūrimo ir 
raginimų teikti pasiūlymus sričių ir 
kriterijų klausimais, pasinaudodamos 
atitinkamų struktūrų, pvz., Europos 
technologijų platformų, Europos mokslo 
organizacijų, bendrų programavimo 
iniciatyvų ir Europos inovacijų 
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partnerysčių, indėliu.

Or. en

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant prioritetus taip pat gali būti 
atsižvelgiama į Europos technologijų 
platformų strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes arba iš Europos inovacijų 
partnerysčių gautą medžiagą. Kur reikės, 
viešojo sektoriaus partnerystės ir viešojo 
bei privačiojo sektorių partnerystės, 
remiamos programos „Horizontas 2020“, 
taip pat dalyvaus prioritetų nustatymo 
procese ir šio proceso įgyvendinime, 
laikantis nuostatų, išdėstytų sprendime dėl 
programos „Horizontas 2020“. Reguliarus 
bendravimas su galutiniais naudotojais, 
piliečiais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis, taikant tinkamus tam 
metodus, tokius kaip konsensuso 
konferencijos, dalyvaujamasis technologijų 
vertinimas arba tiesioginis dalyvavimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo 
procesuose, taip pat bus svarbus prioritetų 
nustatymo proceso elementas.

Nustatant prioritetus taip pat gali būti 
atsižvelgiama į Europos technologijų 
platformų strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes arba iš Europos inovacijų 
partnerysčių ir iš ateities ir kuriamų 
mokslo krypčių ir technologijų pavyzdinių 
iniciatyvų gautą medžiagą. Kur reikės, 
viešojo sektoriaus partnerystės ir viešojo 
bei privačiojo sektorių partnerystės, 
remiamos programos „Horizontas 2020“, 
taip pat dalyvaus prioritetų nustatymo 
procese ir šio proceso įgyvendinime, 
laikantis nuostatų, išdėstytų sprendime dėl 
programos „Horizontas 2020“. Reguliarus 
bendravimas su galutiniais naudotojais, 
piliečiais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis, taikant tinkamus tam 
metodus, tokius kaip konsensuso 
konferencijos, dalyvaujamasis technologijų 
vertinimas arba tiesioginis dalyvavimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo 
procesuose, taip pat bus svarbus prioritetų 
nustatymo proceso elementas.

Or. en

Pagrindimas

Ateities ir kuriamos mokslo kryptys ir technologijos: žr. horizontalųjį 1 priedo 1 skirsnio 
2 punkto įžanginės dalies pakeitimą

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programos „Horizonto 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti imamasi 
tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“ 
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turėtų lemti, kad maždaug
15 proc. šiems tikslams įgyvendinti skirto 
biudžeto bus paskirta MVĮ.

Pagal programos „Horizonto 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti imamasi 
tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“ 
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turėtų lemti, kad mažiausiai
15 proc. šiems tikslams įgyvendinti skirto 
biudžeto bus paskirta MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą, komunikacijos ir dialogo 
veiksmus, ypač akcentuojant rezultatų 
paskelbimo piliečiams, pilietinės
visuomenės organizacijoms, pramonės ir 
politikos formuotojams svarbą. Šiuo 
atžvilgiu programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
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informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

naudojant socialinę žiniasklaidą. Bus 
remiama nemokama prieiga prie 
publikacijų, atliekant programa 
„Horizontas 2020“ finansuojamą 
mokslinį tyrimą parengtų ar surinktų 
duomenų.

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinis bendradarbiavimas su 
partneriais trečiosiose šalyse reikalingas 
tam, kad būtų galima efektyviai pasiekti 
daugelio specialiųjų tikslų, užsibrėžtų 
programoje „Horizontas 2020“, ypač tų, 
kurie susiję su ES išorės politika ir 
tarptautiniais įsipareigojimais. Tai apima 
„Visuomenės uždavinius“, kurie iškelti 
programoje „Horizontas 2020“ ir yra 
svarbūs pasauliniu mastu. Tarptautinis 
bendradarbiavimas taip pat būtinas mažai 
tirtų sričių ir pagrindiniams moksliniams 
tyrimams atlikti, kad būtų galima 
pasinaudoti besiformuojančio mokslo ir 
technologijų teikiamomis galimybėmis.
Taigi svarbu skatinti tyrėjų ir inovacijų 
personalo judumą tarptautiniu mastu, kad 
būtų galima sustiprinti šį pasaulinį 
bendradarbiavimą. Veiklos tarptautiniu 
mastu yra taip pat svarbios, kad skatinant 
domėjimąsi ir prekybą naujomis 
technologijomis būtų didinamas Europos 
pramonės konkurencingumas, pavyzdžiui, 
kuriant pasaulinius standartus ir sąveikumo 
gaires ir skatinant už Europos ribų 
pateikiamų Europoje sukurtų sprendimų 
priėmimą ir diegimą.

Tarptautinis bendradarbiavimas su 
pagrindiniais strateginiais partneriais 
trečiosiose šalyse reikalingas tam, kad būtų 
galima efektyviai pasiekti daugelio 
specialiųjų tikslų, užsibrėžtų programoje 
„Horizontas 2020“, ypač tų, kurie susiję su 
ES išorės politika ir tarptautiniais 
įsipareigojimais. Tarptautinis 
bendradarbiavimas taip pat būtinas mažai 
tirtų sričių ir pagrindiniams moksliniams 
tyrimams atlikti, kad būtų galima 
pasinaudoti besiformuojančio mokslo ir 
technologijų teikiamomis galimybėmis.
Taigi svarbu skatinti tyrėjų ir inovacijų 
personalo judumą tarptautiniu mastu, kad 
būtų galima sustiprinti šį pasaulinį 
bendradarbiavimą. Veiklos tarptautiniu 
mastu yra taip pat svarbios, kad skatinant 
domėjimąsi ir prekybą naujomis 
technologijomis būtų didinamas Europos 
pramonės konkurencingumas, pavyzdžiui, 
kuriant pasaulinius standartus ir sąveikumo 
gaires ir skatinant už Europos ribų 
pateikiamų Europoje sukurtų sprendimų 
priėmimą ir diegimą.

Or. en
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Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje (angl. 
EDCTP2) tąsa, atliekant klinikinius 
tyrimus, susijusius su ŽIV, maliarijos ir 
tuberkuliozės gydymu;

(a) Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje (angl. 
EDCTP2) tąsa ir geografinė plėtra į kitus 
besivystančius regionus, atliekant I–IV 
etapo klinikinius tyrimus, susijusius su 
ŽIV, maliarijos ir tuberkuliozės gydymu, 
taip pat negydomomis ligomis;

Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) Europos Sąjungos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų įgyvendinimo 
susitarimas dėl bendradarbiavimo veiklos 
vidaus saugumo, civilinės saugos ir 
mokslinių tyrimų srityse , pasirašytas 
2010 m. lapkričio 18 d.;

Or. en

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) pirmuoju 2008 m. lapkričio 4 d. 
Komisijos komunikato „Žaliavų iniciatyva 
– įgyvendinant svarbiausius poreikius 
užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo 
vietų kūrimą Europoje“ ramsčiu 
„galimybė gauti žaliavų pasaulinėje 
rinkoje neiškreiptomis sąlygomis“ 
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siūlomos veiklos skatinimas, siekiant 
užtikrinti Europos pramonei galimybę 
gauti žaliavų pasaulio lygmeniu, ir 
prisidėjimas užtikrinant galimybę gauti 
žaliavų iš tarptautinių rinkų tomis 
pačiomis sąlygomis, kurios taikomos 
kitiems pramonės konkurentams;

Or. en

Pagrindimas

EK jau pripažino, kad Europos pramonės (ir jos kuriamų darbo vietų) konkurencingumas ir 
inovacijos yra priklausomi nuo ne ES esančių žaliavų (COM(2008) 699, COM(2011) 28, 
COM(2012) 82, 2011 m. kovo 10 d. Konkurencingumo tarybos priimtos išvados).
Atsižvelgiant į šio klausimo svarbą ES darbotvarkėje, reikėtų numatyti tarptautinį 
bendradarbiavimą su pagrindiniais bendradarbiavimo regionais.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fc) bendradarbiavimas su 
besivystančiomis šalimis, ypač esančiomis 
Afrikoje į pietus nuo Sacharos, 
decentralizuotos energijos gamybos 
siekiant sumažinti skurdą srityje;

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fd) mokslinių tyrimų bendradarbiavimo 
su Brazilija dėl biokuro tąsa, sutelkiant 
dėmesį į antrosios kartos biokurą.

Or. en
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Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ siekiama 
tikslų, kurie susiję su trimis pagrindinėmis 
jos dalimis: aukštos kokybės mokslo 
kūrimu, siekiu pirmauti pramonės srityje ir 
visuomenės uždavinių sprendimu.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad 
būtų užtikrinamas šių dalių sąveikavimas ir 
iki galo pasinaudojant viskuo, kuo visi 
specialieji tikslai gali būti susiję, kad būtų 
padidinamas jų bendras poveikis 
aukštesnio lygmens Europos Sąjungos 
politikos tikslams. Todėl programos 
„Horizontas 2020“ tikslų bus siekiama itin 
didelį dėmesį skiriant veiksmingų 
sprendimų paieškai, gerokai peržengiant tik 
tradicinėmis mokslo ir technologijų 
disciplinomis ir ekonomikos sektoriais 
grindžiamo požiūrio ribas.

Programa „Horizontas 2020“ siekiama 
tikslų, kurie susiję su trimis pagrindinėmis 
jos dalimis: aukštos kokybės mokslo 
kūrimu, siekiu pirmauti pramonės srityje ir 
visuomenės uždavinių sprendimu.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad 
būtų užtikrinamas šių dalių sąveikavimas ir 
iki galo pasinaudojant viskuo, kuo visi 
specialieji tikslai gali būti susiję, kad būtų 
padidinamas jų bendras poveikis 
aukštesnio lygmens Europos Sąjungos 
politikos tikslams. Todėl programos 
„Horizontas 2020“ tikslų bus siekiama itin 
didelį dėmesį skiriant veiksmingų 
sprendimų paieškai, gerokai peržengiant tik 
tradicinėmis mokslo ir technologijų 
disciplinomis ir ekonomikos sektoriais 
grindžiamo požiūrio ribas, pavyzdžiui, 
skatinant naujoviškas pasaulines 
partnerystes, nepriklausančias 
klasikiniam konsorciumui, ir teikiant 
lanksčias, naujoviškas finansavimo ir 
investavimo priemones, pritaikytas 
sparčiai kintantiems portfeliams.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: e. sveikatos sritis, 

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: e. sveikatos sritis,
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pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

kibernetinis saugumas, pažangieji tinklai, 
išmaniosiomis technologijomis paremta 
transporto sistema, su klimatu susijusių 
veiksmų koordinavimas, nanomedicina, 
lengvųjų automobilių pažangiosios 
medžiagos arba gamyboje naudojamų 
bioprocesų ar bioproduktų plėtra. Todėl 
bus skatinama stipri „Visuomenės 
uždavinių“ ir „Didelio poveikio ir 
pramonės technologijų“ sąveika. Į tai bus 
itin atsižvelgiama kuriant daugiametes 
strategijas ir nustatant kiekvieno iš šių 
specialiųjų tikslų prioritetus. Tam reikės, 
kad suinteresuotieji subjektai, 
atstovaujantys skirtingus požiūrius, turėtų 
visas teises dalyvauti įgyvendinime ir 
daugeliu atvejų taip pat reikės imtis 
veiksmų, kurie sujungia „Visuomenės 
uždavinių“ ir „Didelio poveikio ir 
pramonės technologijų“ finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamų veiklų derinimui su 
veiklomis, finansuojamomis pagal Europos 
Sąjungos finansavimo programas, tokias 
kaip bendra žemės ūkio politika, bendra 
žuvininkystės politika arba Erasmus
programa visiems (Europos Sąjungos 
programa švietimui, mokymui, jaunimui, 
sportui, arba sveikatos vardan augimo 
programa). Tai apima ir atitinkamą 
suderinimą su sanglaudos politikos 
fondais, kur parama gebėjimų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje stiprinimui 
regioniniu lygmeniu gali tapti „laiptais į 
kokybę“, regioninių kokybės centrų 
kūrimas gali padėti sustabdyti inovacijų 

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamų veiklų derinimui su 
veiklomis, finansuojamomis pagal Europos 
Sąjungos finansavimo programas, tokias 
kaip bendra žemės ūkio politika, bendra 
žuvininkystės politika arba Erasmus 
programa visiems (Europos Sąjungos 
programa švietimui, mokymui, jaunimui, 
sportui, arba sveikatos vardan augimo 
programa, programa LIFE, naujiems 
rinkos dalyviams skirtas rezervas 
(angl. NER300).
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pasiskirstymą Europoje arba parama 
plataus masto demonstraciniams ar 
bandomiesiems projektams gali padėti 
pasiekti tikslo, susijusio su siekiu pirmauti 
Europos pramonėje.

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmiau minėtas koordinavimas apima ir 
atitinkamą suderinimą su sanglaudos 
politikos fondais, kur parama gebėjimų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje 
stiprinimui regioniniu lygmeniu gali tapti 
„laiptais į kompetenciją“, regioninių 
kompetencijos centrų kūrimas gali padėti 
sustabdyti inovacijų pasiskirstymą 
Europoje. Reikėtų visiškai išnaudoti 
struktūrinius fondus, siekiant remti 
gebėjimų stiprinimą regionuose, vykdant 
tikslinę veiklą, kuria siekiama kurti 
naujus kompetencijos centrus, 
modernizuoti universitetus, įsigyti 
mokslinės veiklos įrangos, perkelti 
vietines technologijas, remti veiklą 
pradedančias ir atsiskyrusias įmones, 
pramonės ir mokslo bendruomenių 
bendradarbiavimą vietos lygiu, kurti 
prioritetinių programos 
„Horizontas 2020“ sričių grupes, ir kaip 
nedidelių subsidijų, skiriamų pasiūlymų, 
teiktinų programai „Horizontas 2020“ 
rengimui, šaltinį. Tai padės sudaryti 
būtinas sąlygas pažangai, kuriomis 
pasinaudodami regionai galės 
visapusiškai dalyvauti kokybe ir pažanga 
grindžiamoje programoje „Horizontas 
2020“.
Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“, struktūriniai fondai galėtų būti 
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naudojami programa „Horizontas 2020“ 
vykdomų mokslinių tyrimų projektų 
tolesnei veiklai finansuoti ar iš dalies 
finansuoti ir mokslinių tyrimų rezultatų 
vertei padidinti taip, kad būtų skatinama 
sudaryti palankias sąlygas įgyti žinių ar 
palengvinti įgytų žinių pritaikymą, 
tiesiogiai panaudojant jas ekonominiais 
ar socialiniais tikslais;
kuriant didesnę programos „Horizontas 
2020“ priemonių, kurių pagrindinė 
varomoji jėga yra kompetencija, sinergiją, 
papildomumą ir sąveikumą su 
struktūriniais fondais, kurių pagrindinė 
varomoji jėga yra gebėjimų stiprinimas ir 
pažangioji specializacija, sudarant 
būtinas sąlygas kompetencijai laipsniškai 
didinti, kad abiem kryptimis būtų 
jungiamos šios dvi programos.
Programos „Horizontas 2020“ projektais 
reikėtų pritraukti papildomų finansavimo 
šaltinių iš struktūrinių fondų, EIB ir 
privačiojo sektoriaus, o tai reiškia, kad 
reikėtų taikyti finansavimo iš kelių fondų 
metodą.
Siekiant paskatinti bendradarbiavimą 
Europos mokslinių tyrimų srityje, reikėtų 
įsteigti bendrą struktūrinių fondų 
finansuojamą visos Europos fondą.

Or. en

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dabartinės viešųjų sektorių tarpusavio 
partnerystės ir viešojo bei privataus 
sektorių partnerystės gali sulaukti paramos 
iš programos „Horizontas 2020“, jeigu jos 
siekia programoje nurodytų tikslų ir 
parodė, kad padarė didelę pažangą pagal 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 

Dabartinės viešųjų sektorių tarpusavio 
partnerystės ir viešojo bei privataus 
sektorių partnerystės gali sulaukti paramos 
iš programos „Horizontas 2020“, jeigu jos 
siekia programoje nurodytų tikslų ir 
parodė, kad padarė didelę pažangą pagal 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
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demonstracinės veiklos septintąją bendrąją 
programą (7BP).

demonstracinės veiklos septintąją bendrąją 
programą (7BP) pagal Reglamento (ES) 
Nr. XX/XX [„Horizontas 2020“] 
[19 straipsnio 2 ir 3 dalyse] nurodytus 
kriterijus. Naujoviškos partnerystės, 
įskaitant produktų kūrimo partnerystes, 
taip pat gali gauti paramą, jei siekia 
programos „Horizontas 2020“ tikslų ir 
atitinka kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiaujant su iniciatyva Eureka, 
įprasta sanglaudos politikos sudedamųjų 
dalių kūrimo ir įgyvendinimo partnere, 
ypač kuriant regionines inovacijų 
pažangiosios specializacijos strategijas, 
bus lengviau pasiekti programos 
„Horizontas 2020“ tikslų ir taip toliau 
stiprinti Inovacijų sąjungą.

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iniciatyvos pagal sutarties 185 straipsnį, 
remiamos pagal 6BP ir (arba) 7BP, 
kurioms gali būti suteikiama kita parama, 
remiantis pirmiau nurodytomis sąlygomis:
„Europos ir besivystančių šalių klinikinių 
bandymų partnerystė“ (EBŠKBP), 
„Kasdienį gyvenimą palengvinanti 
aplinka“ (KGPA), Jungtinė Baltijos jūros 
mokslinių tyrimų ir plėtros programa 

Iniciatyvos pagal sutarties 185 straipsnį, 
remiamos pagal 6BP ir (arba) 7BP, 
kurioms gali būti suteikiama kita parama, 
remiantis pirmiau nurodytomis sąlygomis:
„Europos ir besivystančių šalių klinikinių 
bandymų partnerystė“ (EBŠKBP), 
„Kasdienį gyvenimą palengvinanti 
aplinka“ (KGPA), Jungtinė Baltijos jūros 
mokslinių tyrimų ir plėtros programa 



PE489.688v01-00 30/119 PR\903346LT.doc

LT

(BONUS), ir Eurostatas ir Europos 
metrologijos mokslinių tyrimų programa.
Kita parama taip pat gali būti suteikiama ir 
Europos energijos gamybos mokslinių 
tyrimų sąjungai (angl. EERA), įkurtai 
pagal strateginį energetikos technologijų 
planą (SET planą).

(BONUS), ir Eurostatas ir Europos 
metrologijos mokslinių tyrimų programa.
Privatųjį sektorių galima labiau įtraukti 
per Europos ir nacionalines technologijų 
platformas. Kita parama taip pat gali būti 
suteikiama ir Europos energijos gamybos 
mokslinių tyrimų sąjungai (angl. EERA), 
įkurtai pagal strateginį energetikos 
technologijų planą (SET planą).

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą „Horizontas 2020“ gali 
būti sukurtos kitos viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerystės ir viešojo bei 
privataus sektorių partnerystės, jei jos 
atitinka nurodytus kriterijus. Šioms 
partnerystėms gali būti priskiriamos 
informacinių ir ryšių technologijų 
partnerystės fotonikos ir robotikos srityse, 
tvaraus proceso pramonės ir biopramonės 
partnerystės bei jūros sienų priežiūros 
saugumo technologijų partnerystės.

Pagal programą „Horizontas 2020“ gali 
būti sukurtos kitos viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerystės ir viešojo bei 
privataus sektorių partnerystės, jei jos 
atitinka nurodytus kriterijus. Šioms 
partnerystėms gali būti priskiriamos 
informacinių ir ryšių technologijų 
partnerystės fotonikos ir robotikos srityse, 
tvaraus proceso pramonės ir biopramonės 
partnerystės bei jūros sienų priežiūros 
saugumo technologijų arba ypatingos 
svarbos infrastruktūros objektų apsaugos 
partnerystės.

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompetentingų tyrėjų iš skirtingų 
valstybių narių ir asocijuotųjų šalių 
moksliniai tyrimai taip pat bus skatinami 
Europos mokslinių tyrimų tarybos 
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sinergijos dotacija, kuri ankstesnėje 
pagrindų programoje tyrėjams buvo labai 
patraukli.

Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus taikomas pačių mokslininkų iniciatyva 
grindžiamas metodas. Tai reiškia, kad 
pagal šią programą bus remiami pačių 
mokslininkų pasirinktomis temomis 
vykdomi projektai, atitinkantys 
kvietimuose teikti pasiūlymus apibrėžtas 
ribas. Pasiūlymai bus vertinami remiantis 
vieninteliu – mokslinės kompetencijos –
kriterijumi, kuris užtikrinamas atliekant 
mokslo darbuotojų tarpusavio įvertinimą, 
atsižvelgiant į naujų grupių, naujos kartos 
mokslo darbuotojų, taip pat pripažintų 
grupių kompetenciją, ypatingą dėmesį 
kreipiant į labai novatoriškus pasiūlymus, 
pasižyminčius atitinkamai didele moksline 
rizika.

Bus taikomas pačių mokslininkų iniciatyva 
grindžiamas metodas. Tai reiškia, kad 
pagal šią programą bus remiami pačių 
mokslininkų pasirinktomis temomis 
vykdomi projektai, atitinkantys 
kvietimuose teikti pasiūlymus apibrėžtas 
ribas. Pasiūlymai bus vertinami remiantis 
vieninteliu – mokslinės kompetencijos –
kriterijumi, kuris užtikrinamas atliekant 
mokslo darbuotojų tarpusavio įvertinimą, 
atsižvelgiant į naujų grupių, naujos kartos 
mokslo darbuotojų, taip pat pripažintų 
grupių kompetenciją, lyčių aspektus,
ypatingą dėmesį kreipiant į labai 
novatoriškus pasiūlymus, pasižyminčius 
atitinkamai didele moksline rizika.

Or. en

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ateities ir kuriamos technologijos 2. Ateities ir kuriamos mokslo kryptys bei
technologijos

Or. en
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Pagrindimas

Horizontalusis pakeitimas: kaskart visame tekste pasitaikantį pavadinimą „ateities ir 
kuriamos technologijos“ arba „AKT“ reikėtų keisti „ateities ir kuriamos mokslo kryptys bei 
technologijos“ arba „AKMKT“.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.1. papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint sėkmingai ištirti naujus pagrindus 
radikaliai skirtingoms ateities 
technologijoms, reikia paremti didelę grupę 
embrioninių, rizikingų vizualinių mokslo ir 
technologijų bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų projektų. Kadangi ši veikla 
neteminė ir neprivaloma, atsiranda 
galimybė naujoms idėjoms, apimančioms 
platų spektrą temų ir disciplinų, nesvarbu, 
kur ir iš kur jos kiltų. Skatinant tokias 
trapias idėjas reikia laikytis paslankaus, 
nerizikingo ir itin tarpdisciplininio požiūrio 
į mokslinius tyrimus, kuris peržengia bet 
kokias griežtas technologinių sričių ribas.
Siekiant turėti mokslo ir pramonės lyderių 
ateityje, taip pat svarbu pritraukti ir skatinti 
naujus potencialius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų dalyvius, tokius kaip jaunieji 
tyrėjai ir pažangiųjų technologijų MVĮ.

Norint sėkmingai ištirti naujus pagrindus 
radikaliai skirtingoms mokslo žinioms ir 
ateities technologijoms, reikia paremti 
didelę grupę embrioninių, rizikingų 
vizualinių mokslo ir technologijų 
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų 
projektų. Kadangi ši veikla neteminė ir 
neprivaloma, atsiranda galimybė naujoms
ir kitokios formos idėjoms, apimančioms 
platų spektrą temų ir disciplinų, nesvarbu, 
kur ir iš kur jos kiltų. Skatinant tokias 
trapias idėjas reikia laikytis paslankaus, 
nerizikingo ir itin tarpdisciplininio požiūrio 
į mokslinius tyrimus, kuris peržengia bet 
kokias griežtas technologinių sričių ribas.
Siekiant turėti mokslo ir pramonės lyderių 
ateityje, taip pat svarbu pritraukti ir skatinti 
naujus potencialius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų dalyvius, tokius kaip jaunieji 
tyrėjai ir pažangiųjų technologijų MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.3. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo tyrimų iniciatyvos, susijusios su 
šia problema yra pagrįstos mokslu, didelio 
masto, tarpdisciplininės ir orientuotos į 
vieną įsivaizduojamą bendrą tikslą. Šiomis 

Mokslo tyrimų iniciatyvos, susijusios su 
šia problema yra pagrįstos mokslu, didelio 
masto, tarpdisciplininės ir orientuotos į 
vieną įsivaizduojamą bendrą tikslą. Šiomis 
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iniciatyvomis siekiama išspręsti 
pagrindines mokslo ir technologijų 
problemas, kurioms išspręsti būtina 
pasitelkti į pagalbą daugelį disciplinų, 
bendruomenių ir programų. Mokslo 
pažanga turėtų suteikti tvirtą ir platų 
pagrindą ateities inovacijoms ir 
ekonominiam panaudojimui, taip pat 
atnešti naujos naudos visuomenei. Tai, kad 
problemos yra visiems rūpimos ir svarbios, 
reiškia, kad jas galima išspręsti tik 
jungtinėmis ir ilgalaikėmis pastangomis 
(per 10 metų).

iniciatyvomis siekiama išspręsti 
pagrindines mokslo ir technologijų 
problemas, kurioms išspręsti būtina 
pasitelkti į pagalbą daugelį disciplinų, 
bendruomenių ir programų. Mokslo 
pažanga turėtų suteikti tvirtą ir platų 
pagrindą ateities inovacijoms ir 
ekonominiam panaudojimui, taip pat 
atnešti naujos naudos visuomenei. Reikėtų 
atsižvelgti į veiklą, turinčią didelį socialinį 
poveikį. Tai, kad problemos yra visiems 
rūpimos ir svarbios, reiškia, kad jas galima 
išspręsti tik jungtinėmis ir ilgalaikėmis 
pastangomis (per 10 metų).

Or. en

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.4. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AKT patariamoji taryba pateiks 
suinteresuotųjų subjektų įtaką visai 
mokslinei strategijai, įskaitant darbo 
programos apibūdinimą.

AKMKT patariamoji taryba, kurią sudaro 
nepriekaištingos reputacijos ir 
atitinkamos kompetencijos mokslininkai 
ir inžinieriai, užtikrinantys mokslinių 
tyrimų sričių įvairovę ir veikiantys 
nepriklausomai, prisidės konsultuodama 
Komisiją visos mokslinės AKMKT veiklos 
strategijos, darbo programos kūrimo ir 
raginimams teikti pasiūlymus taikomų 
kriterijų, taip pat konkrečių AKMKT 
veiklos iniciatyvų ir AKMKT pavyzdinių 
iniciatyvų temų apibrėžimo klausimais.
Su AKMKT patariamąją taryba visų 
pirma konsultuojamasi dėl:
-bendros AKMKT veiklos mokslinės 
strategijos, atsižvelgiant į mokslo ir 
taikymo galimybes ir
-poreikius Europos lygmeniu;
-darbo programos ir būtinų pakeitimų, 
įskaitant raginimus teikti pasiūlymus ir 
kriterijus, rengimo;
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-konkrečių temų apibrėžimo, vykdant 
AKMKT veiklą pagal principą „iš apačios 
į viršų“ (veiklos ir pavyzdines iniciatyvas), 
ypač įskaitant
tas, kurios kuriamos dėl AKMKT veiklos 
„iš apačios į viršų“ (atviros), taip pat dėl 
susijusiose srityse teikiamo Europos 
mokslinių tyrimų tarybos finansavimo.

Or. en

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.4. papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų AKMKT projektų vertinimas bus 
atliekamas taikant ypač griežtus 
mokslinės ir technologinės kompetencijos 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.4. papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžioji dalis AKMKT išteklių bus skirti 
bendriems principu „iš viršaus į apačią“ 
atliekamiems visų netirtų sričių 
moksliniams tyrimams.

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.1. papunkčio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši politika bus įgyvendinta remiant 
Europos mastu konkurso būdu atrinktas 
mokslinių tyrimų mokymo programas, 
kurias įgyvendina universitetų partnerystės, 
mokslinių tyrimų institucijos, verslai, MVĮ 
ir kiti socialiniai ir ekonominiai dalyviai iš 
įvairių Europos ir kitų šalių. Bus remiamos 
institucijos, kurios gali pasiūlyti tokią pačią 
praturtinančią aplinką. Kad būtų 
patenkinami skirtingi poreikiai, reikės 
užtikrinti tikslų įgyvendinimo lankstumą.
Dažniausiai sėkmingos partnerystės bus 
mokslinių tyrimų mokymo tinklai arba 
pramoniniai doktoratai, o pavienės 
institucijos dažniausiai bus susijusios su 
pažangiomis daktaro programomis. Todėl 
numatoma remti geriausius 
pradedančiuosius tyrėjus iš bet kokios 
šalies, kad jie galėtų dalyvauti šiose 
puikiose programose.

Ši politika bus įgyvendinta remiant 
Europos mastu konkurso būdu atrinktas 
mokslinių tyrimų mokymo programas, 
kurias įgyvendina universitetų partnerystės, 
mokslinių tyrimų institucijos, verslai, MVĮ 
ir kiti socialiniai ir ekonominiai dalyviai iš 
įvairių Europos ir kitų šalių. Bus remiamos 
institucijos, kurios gali pasiūlyti tokią pačią 
praturtinančią aplinką. Kad būtų 
patenkinami skirtingi poreikiai, reikės 
užtikrinti visišką įgyvendinimo lankstumą
trukmės, priimančiosios institucijos, 
stažuotojų skaičiaus visuotinai priimtame 
priimančiajame tinkle ir projektui skirtos 
lėšų sumos atžvilgiu. Dažniausiai 
sėkmingos partnerystės bus mokslinių 
tyrimų mokymo tinklai arba pramoniniai, 
bendri ir sudėtiniai doktoratai, o pavienės 
institucijos dažniausiai bus susijusios su 
pažangiomis daktaro programomis. Todėl 
numatoma remti geriausius 
pradedančiuosius tyrėjus iš bet kokios 
šalies, kad jie galėtų dalyvauti šiose 
puikiose programose.

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.2. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais ir, jei 
pageidauja, vėliau grįžti į Europą. Šie 
tyrėjai bus finansuojami su sąlyga, kad jie 
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gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus.
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose.

judės iš vienos šalies į kitą, kad išplėstų 
savo gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus.
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.5. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima veiksmingai išspręsti 
problemą, būtina kontroliuoti progresą. Ši 
programa parems rodiklių plėtrą ir su 
tyrėju judumu, įgūdžiais ir karjeromis 
susijusios informacijos analizę, siekiant 
pastebėti Marie Curie veiksmų spragas ir 
sustiprinti šių veiksmų poveikį. Šios 
veiklos bus įgyvendinamos siekiant 
sąveikos ir glaudaus sujungimo su politikos 
paramos veiksmais tyrėjams, jų 
darbdaviams ir rėmėjams, kaip nurodyta 
„Šiuolaikiškos ir saugios visuomenės be 
atskirties“ projekte. Specialieji veiksmai 
bus finansuojami siekiant paremti 
iniciatyvas ir atkreipti dėmesį į tyrėjo 

Kad būtų galima veiksmingai išspręsti 
problemą, būtina kontroliuoti progresą. Ši 
programa parems rodiklių plėtrą ir su 
tyrėju judumu, įgūdžiais ir karjeromis 
susijusios informacijos analizę, siekiant 
pastebėti Marie Skłodowska-Curie 
veiksmų spragas bei kliūtis ir sustiprinti šių 
veiksmų poveikį. Šios veiklos bus 
įgyvendinamos siekiant sąveikos ir 
glaudaus sujungimo su politikos paramos 
veiksmais tyrėjams, jų darbdaviams ir 
rėmėjams, kaip nurodyta konkrečiu tikslu 
„Glaudesnis mokslo ir visuomenės 
dialogas“. Specialieji veiksmai bus 
finansuojami siekiant paremti iniciatyvas ir 
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karjeros svarbą ir platinti mokslinių tyrimų 
ir inovacijų rezultatus, gautus dirbant pagal 
Marie Curie veiksmus.

atkreipti dėmesį į tyrėjo karjeros svarbą, 
moterų mobilumą ir platinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatus, gautus 
dirbant pagal Marie Skłodowska-Curie 
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.6. papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint atvirai priimti visas talentų rūšis, 
bus užtikrinamos bendrai visiems taikomos 
priemonės apsisaugoti nuo bet kokio 
neteisėto naudojimosi finansavimu, 
pavyzdžiui, skatinant lygias galimybes 
visoms Marie Curie politikos priemonėms 
ir nustatant moterų ir vyrų dalyvavimo 
proporcijas. Be to taip pat bus numatyti 
veiksmai, kurie skirti palengvinti stabilesnę 
mokslo darbuotojų karjeros raidą ir 
užtikrinti, kad mokslo darbuotojai išlaikytų 
tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą, atsižvelgiant į šeimyninę 
padėtį, ir padėti darbuotojams po 
pertraukos tęsti karjerą mokslinių tyrimų 
srityje. Visi finansuojami dalyviai turės 
patvirtinti ir laikytis Europos mokslininkų 
chartijos ir Mokslo darbuotojų samdymo 
taisyklių principų, kuriais skatinamas 
atviras priėmimas į darbą ir patrauklios 
darbo sąlygos.

Norint atvirai priimti visas talentų rūšis, 
bus užtikrinamos bendrai visiems taikomos 
priemonės apsisaugoti nuo bet kokio 
neteisėto naudojimosi finansavimu, 
pavyzdžiui, skatinant lygias galimybes 
visoms Marie Skłodowska-Curie politikos 
priemonėms ir nustatant moterų ir vyrų 
dalyvavimo bei moterų mobilumo
proporcijas. Be to, taip pat bus numatyti 
veiksmai, kurie skirti palengvinti stabilesnę 
mokslo darbuotojų karjeros raidą ir 
užtikrinti, kad mokslo darbuotojai išlaikytų 
tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą, atsižvelgiant į šeimyninę 
padėtį, ir padėti darbuotojams po 
pertraukos tęsti karjerą mokslinių tyrimų 
srityje. Bus taikomi bendri Europos 
mokslininkų chartijos ir Mokslo darbuotojų 
samdymo taisyklių principai, kuriais 
skatinamas atviras priėmimas į darbą ir 
patrauklios darbo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1. papunkčio 4.1.1. dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – užtikrinti infrastruktūrų, nurodytų 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
strategijos forume (EMTISF) ir kitose 
pasaulinio lygio mokslinių tyrimų 
infrastruktūrose, kurios padės Europai 
spręsti pagrindines mokslo, pramonės ir 
visuomenės uždavinius, įgyvendinimą, 
ilgalaikį tvarumą ir efektyvų veikimą. Šis 
tikslas siejamas konkrečiai su tomis 
infrastruktūromis, kurios nustatinėja arba 
nustatė valdymą, pvz., pagal Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
konsorciumą (EMTIK) arba kitą lygią 
struktūrą Europos arba tarptautiniu 
lygmeniu.

Tikslas – užtikrinti infrastruktūrų, ypač 
infrastruktūrų, nurodytų Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros strategijos 
forume (EMTISF) ir kitose pasaulinio 
lygio mokslinių tyrimų infrastruktūrose, 
kurios padės Europai spręsti pagrindines 
mokslo, pramonės ir visuomenės 
uždavinius, įgyvendinimą, ilgalaikį 
tvarumą ir efektyvų veikimą. Bus 
atsižvelgiama į šių infrastruktūrų 
pasiskirstymą. Šis tikslas siejamas su tomis 
infrastruktūromis, kurios nustatinėja arba 
nustatė valdymą, pvz., pagal Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
konsorciumą (EMTIK) arba kitą lygią 
struktūrą Europos arba tarptautiniu 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.2. papunkčio 4.2.1. dalies pirmos pastraipos d a punktas 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) skatinti prieinamumą prie privačių 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų, tinkamų 
viešųjų mokslinių tyrimų tikslams.

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.3. papunkčio 4.3.1. dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslai – išnaudoti nacionalinių ir Europos 
Sąjungos iniciatyvų sinergiją, steigiant 

Tikslai – išnaudoti nacionalinių ir Europos 
Sąjungos iniciatyvų sinergiją, steigiant 
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partnerystes tarp tų, kurie nustato esmines 
veiklos kryptis ir juos finansuojančiųjų 
(pvz., Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros strategijos forumas 
(EMTISF) Elektroninių infrastruktūrų 
svarstymo grupė (eISG), EURO forumo 
organizacijos, nacionalinės valdžios 
institucijos), kad mokslinių tyrimų 
infrastruktūros ir kitos veiklos, 
įgyvendinančios kitas Europos Sąjungos 
politikas (pvz., regioninę, sanglaudos, 
pramonės, sveikatos, užimtumo ir 
vystymosi politikas) viena kitą papildytų ir 
bendradarbiautų ir užtikrinti skirtingų 
Europos Sąjungos finansavimo šaltinių 
koordinavimą. Europos Sąjunga savo 
veiksmais taip pat parems mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų tikrinimą, priežiūrą ir 
vertinimą Europos Sąjungos lygmeniu, taip 
pat politikos studijas ir bendravimo 
užduotis.

partnerystes tarp tų, kurie nustato esmines 
veiklos kryptis ir juos finansuojančiųjų 
(pvz., Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros strategijos forumas 
(EMTISF) Elektroninių infrastruktūrų 
svarstymo grupė (eISG), EURO forumo 
organizacijos, nacionalinės valdžios 
institucijos), kad mokslinių tyrimų 
infrastruktūros ir kitos veiklos, 
įgyvendinančios kitas Europos Sąjungos 
politikas (pvz., regioninę, sanglaudos, 
pramonės, sveikatos, užimtumo, saugumo
ir vystymosi politikas) viena kitą papildytų 
ir bendradarbiautų ir užtikrinti skirtingų 
Europos Sąjungos finansavimo šaltinių 
koordinavimą. Reikėtų atsižvelgti į veiklą, 
turinčią didelį socialinį poveikį. Europos 
Sąjunga savo veiksmais taip pat parems 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų tikrinimą, 
priežiūrą ir vertinimą Europos Sąjungos 
lygmeniu, taip pat politikos studijas ir 
bendravimo užduotis.

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pažangumo skleidimas ir dalyvių 
skaičiaus didinimas
Siekiant padėti sustabdyti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų pasiskirstymą 
Europoje, 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.
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Bus remiamas kaupiamasis finansavimas 
arba finansavimas iš kelių šaltinių.
Atsižvelgiant į tai, priemonėmis bus 
siekiama visiškai išnaudoti Europos 
talentų potencialą ir taip optimizuoti 
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. Šias priemones 
sudaro:
(a) besiformuojančių 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.
Jie mažiau išvystytuose regionuose gali 
būti remiami Sanglaudos politikos 
lėšomis. Bus svarstomas sąsajų su 
inovatyviais klasteriais 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“ įkūrimas, 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;
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(c) kompetencijos ženklo suteikimas 
palankiai įvertintiems Europos mokslinių 
tyrimų tarybos, Marie Sklodowska-Curie 
ar bendriems projektų pasiūlymams, kurie 
negalėjo būti finansuojami dėl riboto 
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 
„grįžtamojo finansavimo“ suteikimas 
tyrėjams, šiuo metu dirbantiems ne 
Europoje ir kurie norėtų dirbti Europoje, 
arba jau Europoje dirbantiems tyrėjams, 
kurie norėtų persikelti į mažiau 
išsivysčiusį regioną;
(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 
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Europoje;
(h) konkrečių mokymo, kaip dalyvauti 
programoje „Horizontas 2020“, 
mechanizmų kūrimas, visapusiškai 
išnaudojant esamus tinklus, pvz., 
nacionalinius informacijos centrus;
(i) galimybės gauti stipendiją 
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 parama. 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

Stiprinant programos „Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų sąveiką reikėtų visapusiškai 
išnaudoti pažangą.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonėje sėkmingai valdomos ir 
diegiamos didelio poveikio technologijos 
yra svarbiausias faktorius stiprinant 
Europos našumą ir pajėgumą inovuoti ir 
užtikrinant, kad Europa turėtų pažangią, 

Europos pramonėje sėkmingai valdomos ir 
diegiamos didelio poveikio technologijos 
yra svarbiausias faktorius stiprinant 
Europos našumą ir pajėgumą inovuoti ir 
užtikrinant, kad Europa turėtų pažangią, 
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tvarią ir konkurencingą ekonomiką, 
pirmautų pasaulio pažangiųjų technologijų 
prietaikų sektoriuose ir galėtų surasti 
unikalius visuomenės uždavinių 
sprendimus. Inovacijų finansavimo veiklos 
bus jungiamos su mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros finansavimu ir bus 
būtina finansavimo dalis.

tvarią ir konkurencingą ekonomiką, 
pirmautų pasaulio pažangiųjų technologijų 
prietaikų sektoriuose ir galėtų surasti 
unikalius visuomenės uždavinių ir 
vartotojų poreikių sprendimus. Reikėtų 
skirti daugiau dėmesio pramonės šakoms, 
turinčioms didesnį poveikį pridėtinei 
vertei, užimtumui, likusios ekonomikos 
svarbai ir galimybes sumažinti Europos 
masto veiksmų nebuvimo sąnaudas.
Inovacijų finansavimo veiklos bus 
jungiamos su mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros finansavimu ir bus 
būtina finansavimo dalis.

Or. en

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie inovacijų veiklų reikėtų priskirti 
individualių technologijų integraciją;
pajėgumo kurti ir tiekti naujus produktus ir 
teikti paslaugas demonstravimą; vartotojų 
ir klientų atliekamą išbandymą, kuriuo 
būtų siekiama įrodyti įgyvendinamumą ir 
pridėtinę vertę; ir platų demonstracijos 
dalyvių ratą, palengvinantį mokslinių 
tyrimų rezultatų įsitvirtinimą rinkoje.

Inovacijų veiklos bus skatinamos nuo 
pačių anksčiausių etapų, kai idėja 
perkeliama į rinką. Joms taip pat reikėtų 
priskirti individualių technologijų 
integraciją; pajėgumo kurti ir tiekti naujus 
produktus ir teikti paslaugas 
demonstravimą; vartotojų ir klientų 
atliekamą išbandymą, kuriuo būtų siekiama 
įrodyti įgyvendinamumą ir pridėtinę vertę;
ir platų demonstracijos dalyvių ratą, 
palengvinantį mokslinių tyrimų rezultatų 
įsitvirtinimą rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 7 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos mokslinių tyrimų, technologijų 
plėtros ir inovacijų veikla technologinio 
pasirengimo lygio skalėje atitinka EBPO 
apibrėžtį. Siekdama į savo portfelį įtraukti 
technologinius mokslinius tyrimus, 
produktų kūrimą ir demonstracinę veiklą, 
Komisija atsižvelgs į šią apibrėžtį.

Or. en

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1. papunkčio 1.1.2. dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – Europos lėšų, skirtų procesoriaus 
ir sistemos architektūrai, susijungimo ir 
duomenų nustatymo technologijoms, 
debesų kompiuterijai, lygiagrečiajai 
kompiuterijai ir modeliavimo programinei 
įrangai visose kompiuterių pramonės 
srityse, dauginamoji įtaka.

Tikslas – Europos lėšų, skirtų procesoriaus 
ir sistemos architektūrai, susijungimo ir 
duomenų nustatymo technologijoms, 
debesų kompiuterijai, lygiagrečiajai 
kompiuterijai, modeliavimo programinei 
įrangai visose kompiuterių pramonės 
srityse, neapibrėžtumo kiekybiniam 
įvertinimui, rizikos analizei ir 
sprendimams inžinerijos srityje, 
dauginamoji įtaka.

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1. papunkčio 1.1.3. dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – sustiprinti Europos pramonės 
konkurencingumą, plėtojant, įvaldant ir 
modeliuojant naujos kartos internetą, kuris 
palaipsniui pakeis dabartinį tinklą, 
fiksuotuosius ir mobiliuosius tinklus ir
paslaugų infrastruktūras ir leis sujungti 

Tikslas – sustiprinti Europos pramonės 
konkurencingumą, plėtojant, įvaldant ir 
modeliuojant naujos kartos internetą, kuris 
palaipsniui pakeis dabartinį tinklą, 
fiksuotuosius, palydovinius ir mobiliuosius 
tinklus ir paslaugų infrastruktūras ir leis 
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trilijonus prietaisų (IoT) su keliais 
operatoriais ir domenais, kurie pakeis tai, 
kaip mes bendraujame, prieiname prie ir 
naudojamės žiniomis. Tai apima mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tinklų, programinės 
įrangos ir paslaugų, kompiuterinio 
saugumo, privatumo ir pasitikėjimo, 
belaidį22 bendravimą ir visus optinius 
tinklus, įtrauktąją interaktyviąją daugialypę 
terpę ir sujungtąją ateities įmonę.

sujungti trilijonus prietaisų (IoT) su keliais 
operatoriais ir domenais, kurie pakeis tai, 
kaip mes bendraujame, prieiname prie ir 
naudojamės žiniomis. Tai apima mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tinklų, programinės 
įrangos ir paslaugų, kompiuterinio 
saugumo, privatumo ir pasitikėjimo, 
belaidį22 bendravimą ir visus optinius 
tinklus, įtrauktąją interaktyviąją daugialypę 
terpę ir sujungtąją ateities įmonę.

Or. en

Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1. papunkčio 1.1.6. a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.6a. Kvantinės technologijos: naujos 
kartos informacinių ir ryšių technologijų 
prietaisai derinant kvantinę fiziką ir 
informacijos mokslus
Tikslas – kurti naujos kartos informacinių 
ir ryšių technologijų prietaisus derinant 
kvantinę fiziką ir informacijos mokslus, 
taip užtikrinant Europos Sąjungai 
pagrindinį vaidmenį ateities pasaulinėje 
rinkoje, kurioje pramoninių prietaikų 
veikla bus apibrėžiama kvantinėmis 
ribomis.

Or. en

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2. papunkčio 1.2.2. a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.2a. Naujų priemonių, skirtų 
nanomedžiagų, sudedamųjų dalių ir 
sistemų projektavimui, modeliavimui, 
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apibūdinimui ir manipuliavimui kūrimas
Nanomedžiagų ir sistemų tyrimas, 
vaizdavimas ir valdymas pagal nanoskalę.

Or. en

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3. papunkčio 1.3.2. dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas ir tvarus 
vystymasis ir pramonėje būtų galima 
gaminti ateities produktus, pvz., metalo 
arba chemijos pramonėse.

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas, tvarus, saugus ir 
užtikrintas vystymasis ir pramonėje būtų 
galima gaminti ateities produktus, pvz., 
metalo arba chemijos pramonėse.

Or. en

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3. papunkčio 1.3.3. dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų ir novatoriškų technikų ir sistemų
moksliniai tyrimai ir plėtra, sujungimas, 
sukibimas, atskyrimas, surinkimas, 
išmontavimas, skaidymas ir 
dekonstrukcija.

Naujų ir novatoriškų gamybos technikų, 
skirtų medžiagoms, sudedamosioms 
dalims ir sistemoms, moksliniai tyrimai ir 
plėtra, sujungimas, sukibimas, atskyrimas, 
surinkimas, išmontavimas, skaidymas ir 
dekonstrukcija.

Or. en

Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų produktų ir prietaisų ir vartotojų Naujų medžiagų, sudedamųjų dalių, 
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elgsenos, mažinančios energetikos 
paklausą ir palengvinančios mažai anglies 
dioksido naudojančios produkcijos 
gamybą, taip pat proceso suintensyvinimą, 
perdirbimą, užteršimo pašalinimą ir didelės 
pridėtinės vertės medžiagų iš atliekų ir 
perdirbimo kūrimas.

produktų ir prietaisų ir vartotojų elgsenos, 
mažinančios energetikos paklausą ir 
palengvinančios mažai anglies dioksido 
naudojančios produkcijos gamybą, taip pat 
proceso suintensyvinimą, perdirbimą, 
užteršimo pašalinimą ir didelės pridėtinės 
vertės medžiagų iš atliekų ir perdirbimo 
kūrimas.

Or. en

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.5a. Naujos žaliavos, skirtos chemijos 
pramonei
Vidutinės trukmės ir ilgalaikis 
alternatyvios žaliavų bazės chemijos 
pramonei kūrimas, pradedant anglimi, 
biomase ir atliekomis ir baigiant aplinkai 
tinkamais naftos pakaitalais, kaip anglies 
dioksido šaltiniu. Daugelio galimų 
pramonės žaliavų tyrimui reikalingos 
naujos sintetinių dujų technologijos 
(trečiosios kartos dujofikacijos 
technologijos).

Or. en

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir plėtra kuria siekiama 
surasti alternatyvių būdų panaudoti 
medžiagas ir naujus verslo modelio 
požiūrius.

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kuria siekiama 
surasti alternatyvių būdų panaudoti 
medžiagas, įskaitant retas žaliavas, ir 
naujus verslo modelio požiūrius.
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Or. en

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra padėti tokius pagrindus 
Europos pramonei, kad ji pagal inovacijas 
būtų tarp lyderių tiek vidutiniu, tiek ir ilgu 
laikotarpiu. Tai apima naujai atsirandančių 
priemonių, tokių kaip sintetinės biologijos, 
bioinformatikos, sistemų biologijos, plėtrą 
ir konvergencijos su kitomis 
padedančiomis technologijomis, tokiomis 
kaip nanotechnologijos (pvz., 
bionanotechnologijos) ir informacijos ir 
ryšių technologijos (ICT) (pvz., 
bioelektronika), naudojimas. Šioms ir 
kitoms pažangiausioms sritims reikalingi
atitinkamos mokslinių tyrimų ir plėtros 
priemonės, palengvinančios veiksmingą 
perdavimą į naujas taikomąsias programas 
ir jų įgyvendinimą (vaistų padavimo 
sistemos, biojutikliai, biomikroschemos ir 
pan).

Tikslas yra padėti tokius pagrindus 
Europos pramonei, kad ji pagal inovacijas 
būtų tarp lyderių tiek vidutiniu, tiek ir ilgu 
laikotarpiu. Tai apima naujai atsirandančių 
priemonių, tokių kaip sintetinės biologijos, 
bioinformatikos, sistemų biologijos, plėtrą 
ir konvergencijos su kitomis 
padedančiomis technologijomis, tokiomis 
kaip nanotechnologijos (pvz., 
bionanotechnologijos) ir informacijos ir 
ryšių technologijos (ICT) (pvz., 
bioelektronika), naudojimas. Šioms ir 
kitoms pažangiausioms sritims reikalingos
atitinkamos mokslinių tyrimų ir plėtros 
priemonės, palengvinančios veiksmingą 
perdavimą į naujas taikomąsias programas 
ir jų įgyvendinimą (vaistų padavimo 
sistemos, biojutikliai, biomikroschemos ir 
pan.), produktus ir technologijas.

Or. en

Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra dvejopas: viena vertus, sudaryti 
palankias sąlygas Europos pramonei (pvz., 
chemijos, sveikatos, kalnakasybos, 
energetikos, celiuliozės ir popieriaus, 
tekstilės, krakmolo, maisto perdirbimo) 
kurti naujus produktus ir procesus, 
tenkinant pramonės ir visuomenės 
poreikius, bei konkurencingas ir išplėstas 

Tikslas yra dvejopas: viena vertus, sudaryti 
palankias sąlygas Europos pramonei (pvz., 
chemijos, sveikatos, kalnakasybos, 
energetikos, celiuliozės ir popieriaus, 
tekstilės, krakmolo, maisto perdirbimo) 
kurti naujus produktus, medžiagas ir 
tvarius procesus, tenkinant pramonės ir 
visuomenės poreikius, bei konkurencingas 
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biotechnologijų pagrindu alternatyvas, 
kurios pakeistų jau seniai žinomas; kita 
vertus, panaudoti biotechnologijų 
potencialą taršos aptikimui, stebėjimui, 
prevencijai ir pašalinimui. Tai apima 
fermentinių ir metabolinių kelių mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, biologinių procesų 
projektavimą, pažangią fermentaciją, 
pirminį ir tolesnį apdorojimą, supratimo 
apie mikrobų bendrijų dinamiką įgijimą.
Jis taip pat apima prototipų kūrimą, 
siekiant įvertinti sukurtų produktų ir 
procesų technines ir ekonomines 
galimybes.

ir išplėstas biotechnologijų pagrindu 
alternatyvas, kurios pakeistų jau seniai 
žinomas; kita vertus, panaudoti 
biotechnologijų potencialą taršos 
aptikimui, stebėjimui, prevencijai ir 
pašalinimui. Tai apima fermentinių ir 
metabolinių kelių mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, biologinių procesų 
projektavimą, pažangią fermentaciją, 
pirminį ir tolesnį apdorojimą, supratimo 
apie mikrobų bendrijų dinamiką įgijimą.
Jis taip pat apima prototipų kūrimą, 
siekiant įvertinti sukurtų produktų ir 
procesų technines ir ekonomines 
galimybes.

Or. en

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas 
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, molekulines priemones), taip 
sąlygojant lyderiavimą ir konkurencinį 
pranašumą daugelyje ekonomikos sektorių.
Apimami tokie aspektai, kaip biologinių 
išteklių vystymo palaikymas 
optimizuotomis savybėmis ir programomis, 
skirtingomis nei įprastos alternatyvos,
palankios sąlygos tirti, suprasti ir tvariai 
naudoti sausumos ir jūrų biologinę įvairovę 
naujomis priemonėmis; biotechnologijomis 
paremtos sveikatos priežiūros sprendimų 
(pvz., diagnostika, biologiniai preparatai, 
biologinės medicinos prietaisai) plėtojimo 
parama.

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas 
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, molekulines priemones ir 
ląstelių pagrindus), taip sąlygojant 
lyderiavimą ir konkurencinį pranašumą 
daugelyje ekonominį poveikį turinčių 
sektorių. Šis požiūris gali padėti ir toliau 
didinti naujų MVĮ potencialą bei 
reikšmingai sutrumpinti patekimo į rinką 
laiką. Jis apima veiklos, susijusios su 
gyventojų sveikatos ir gerovės gerinimu, 
plėtojimą. Be to, apimami tokie aspektai, 
kaip biologinių išteklių vystymo 
palaikymas optimizuotomis savybėmis ir 
programomis, skirtingomis nei įprastos 
alternatyvos, palankios sąlygos tirti, 
suprasti ir tvariai naudoti sausumos ir jūrų 
biologinę įvairovę naujomis priemonėmis 
ir biotechnologijomis paremtos sveikatos 
priežiūros sprendimų (pvz., diagnostika, 
biologiniai preparatai, biologinės 
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medicinos prietaisai) plėtojimo parama.

Or. en

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didinti konkurencingumą perdirbimo 
pramonės šakose, tokiose kaip chemijos, 
celiuliozės ir popieriaus, stiklo, spalvotųjų 
metalų ir plieno, iš esmės pagerinant 
išteklių ir energijos efektyvumą ir mažinant 
tokios pramonės veiklos poveikį aplinkai.
Dėmesys bus skiriamas technologijų, 
sudarančių palankias sąlygas pažangioms 
medžiagoms, vystymui ir tinkamumo 
patvirtinimui, medžiagoms ir 
technologiniams sprendimams dėl 
produktų, kuriuos naudojant išmetama 
nedaug anglies dvideginio, ir mažiau 
energijos naudojantiems procesams ir 
paslaugoms vertės grandinėje, taip pat itin 
mažai anglies dvideginio išskiriančios 
gamybos technologijoms ir metodams, 
norint pasiekti konkretų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos intensyvumo 
sumažinimą.

Didinti konkurencingumą perdirbimo 
pramonės šakose, tokiose kaip chemijos, 
celiuliozės ir popieriaus, stiklo, spalvotųjų 
metalų ir plieno, iš esmės pagerinant 
išteklių ir energijos efektyvumą ir mažinant 
tokios pramonės veiklos poveikį aplinkai,
pvz., naudojant netaršų deginimą siekiant 
sumažinti išmetamą mikrodalelių ir 
sunkiųjų metalų kiekį. Dėmesys bus 
skiriamas technologijų, sudarančių 
palankias sąlygas pažangioms 
medžiagoms, vystymui ir tinkamumo 
patvirtinimui, medžiagoms ir
technologiniams sprendimams dėl 
produktų, kuriuos naudojant išmetama 
nedaug anglies dvideginio, ir mažiau 
energijos naudojantiems procesams ir 
paslaugoms vertės grandinėje, taip pat itin 
mažai anglies dvideginio išskiriančios 
gamybos technologijoms ir metodams, 
norint pasiekti konkretų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos intensyvumo 
sumažinimą.

Or. en

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra išlaikyti pagrindinį vaidmenį 
pasauliniu mastu kosmoso srityje, 

Kosmosas kaip bendrinės kalbos sąvoka 
apima palydovinio stebėjimo, palydovinės 
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apsaugant ir plėtojant konkurencingą 
kosmoso pramonę ir mokslinių tyrimų 
bendruomenę bei skatinant kosmoso 
naujoves.

navigacijos ir palydovinio ryšio pramonę, 
infrastuktūrą (antžeminę ir erdvinę), 
paslaugas ir prietaisus.

Tikslas yra išlaikyti pagrindinį vaidmenį 
pasauliniu mastu kosmoso srityje, 
apsaugant ir plėtojant konkurencingą 
kosmoso pramonę ir mokslinių tyrimų 
bendruomenę bei skatinant kosmoso 
naujoves.

Or. en

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso technologijų iššūkiai gali būti 
palyginami su sausumos technologijų 
iššūkiais, pavyzdžiui, energetikos, 
telekomunikacijų, gamtinių išteklių 
žvalgymo, robotų technika, saugumo ir 
sveikatos srityse. Šie bendrumai siūlo 
technologijų bendro pirminio plėtojimo 
galimybes, pirmiausia MVĮ-ėms, visose 
kosmoso ir nekosmoso bendruomenėse, 
potencialiai nulemiant proveržio inovacijas 
greičiau nei galima būtų pasiekti 
bendradarbiaujant vėlesniame etape.
Esamos Europos kosmoso infrastruktūros 
eksploatavimas turėtų būti skatinamas 
remiant pažangių produktų ir paslaugų, 
paremtų nuotolinio stebėjimu ir 
geografinės vietos nustatymu, vystymąsi.
Europa turėtų toliau stiprinti tikslinėmis 
priemonėmis pradėtą verslaus kosmoso 
sektoriaus plėtrą.

Kosmoso technologijų iššūkiai gali būti 
palyginami su sausumos technologijų 
iššūkiais, pavyzdžiui, energetikos, 
telekomunikacijų, gamtinių išteklių 
žvalgymo, robotų technika, saugumo ir 
sveikatos srityse. Šie bendrumai siūlo 
technologijų bendro pirminio plėtojimo 
galimybes, pirmiausia MVĮ-ėms, visose 
kosmoso ir nekosmoso bendruomenėse, 
potencialiai nulemiant proveržio inovacijas 
greičiau nei galima būtų pasiekti 
bendradarbiaujant vėlesniame etape.
Esamos Europos kosmoso infrastruktūros 
eksploatavimas turėtų būti skatinamas 
remiant pažangių produktų ir paslaugų, 
paremtų nuotolinio stebėjimu ir 
geografinės vietos nustatymu, ir kosminių 
telekomunikacijų vystymąsi. Europa turėtų 
toliau stiprinti tikslinėmis priemonėmis
pradėtą verslaus kosmoso sektoriaus plėtrą, 
kad paskatintų integruotą kelių kosmoso 
paslaugų naudojimą.

Or. en
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Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1.2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) misijos kontekste, pavyzdžiui, 
analizuojant kosmoso aplinką, antžemines 
palydovinio ryšio stotis, apsaugant 
kosmoso sistemas nuo susidūrimo su 
nuolaužomis ir Saulės blyksnių poveikio 
(informavimas apie padėtį kosmose, SSA), 
skatinant pažangią duomenų ir pavyzdžių 
archyvavimo infrastruktūrą;

d) misijos kontekste, pavyzdžiui, 
analizuojant kosmoso aplinką, antžemines 
palydovinio ryšio stotis, apsaugant 
kosmoso sistemas nuo susidūrimo su 
nuolaužomis ir Saulės blyksnių poveikio 
(informavimas apie padėtį kosmose, SSA), 
skatinant pažangią duomenų rinkimo ir 
perdavimo ir pavyzdžių archyvavimo
infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rizikos pasidalijimu grindžiamo 
finansavimo schemomis taip pat siekiama 
patenkinti neįgyvendintus poreikius tam 
tikrose politikos srityse ir sektoriuose, 
ypač susijusius su socialinėmis 
problemomis, kurie aktualūs, bet dėl labai 
didelės rizikos nuolat nepakankamai 
finansuojami privataus sektoriaus.

Or. en

Pagrindimas

Pavyzdžiui, tokia pasaulinio lygmens problema kaip skurdo sukeltos ligos gali būti išspręsta, 
jei bus užtikrintas pastovus ir ilgalaikis finansavimas, skirtas naujoms priemonėms kurti. Jei 
finansinė rizika bus suderinta, šiuos uždavinius gali prisiimti privatus sektorius. Siekiant 
pritraukti moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai pasaulinės sveikatos srityje būtiną 
finansavimą svarbiausia ir toliau tirti finansavimo mechanizmus, užtikrinančius ilgalaikes 
privataus sektoriaus investicijas.
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Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolų priemonė pavieniams gavėjams teiks 
paskolas investicijoms į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; garantijas finansinės 
naudos gavėjams, kurie skolina gavėjams;
taip pat paskolų ir garantijų derinius ir 
garantijas arba priešpriešines garantijas 
nacionalinėms arba regioninėms skolų 
finansavimo schemoms. Priemonėje bus 
MVĮ linija, orientuota į moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstas MVĮ; jos 
teikiamos paskolos papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą. „MVĮ inovacijos“). Jos 
teikiamos paskolos papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą. Dar gali būti taikomos 
lengvatinės paskolos ir konvertuojamosios 
paskolos.

Skolų priemonė pavieniams gavėjams teiks 
paskolas investicijoms į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; garantijas finansų 
tarpininkams, kurie skolina gavėjams; taip 
pat paskolų ir garantijų derinius ir 
garantijas ir (arba) priešpriešines 
garantijas nacionalinėms arba regioninėms 
skolų finansavimo schemoms. Priemonėje 
bus MVĮ linija, orientuota į moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstas MVĮ; jos 
teikiamos paskolos papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą 3 etape (žr. šio priedo II 
dalies 3 punktą „MVĮ inovacijos“). Jos 
teikiamos paskolos papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą. Dar gali būti taikomos 
lengvatinės paskolos ir konvertuojamosios 
paskolos.

Or. en

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rizikos pasidalijimas ir kiti rodikliai 
kiekviename politikos ar sektoriaus 
skyriuje gali būti skirtingi, su sąlyga, kad 
jų vertės arba būsenos atitinka bendrąsias 
skolų priemonės taisykles. Be to, skyriai 
gali turėti konkrečias komunikacijos 
strategijas vykdant bendrą informavimo 
apie skolų priemonę kampaniją. Be to, jei 
norint įvertinti paskolų perspektyvumą 
kuriame nors segmente reikalingos 

Rizikos pasidalijimas ir kiti rodikliai 
kiekviename politikos ar sektoriaus 
skyriuje gali būti skirtingi, su sąlyga, kad 
jų vertės arba būsenos atitinka bendrąsias 
skolų priemonės taisykles. Be to, skyriai 
gali turėti konkrečias komunikacijos 
strategijas vykdant bendrą informavimo 
apie skolų priemonę kampaniją. Be to, jei 
norint įvertinti paskolų perspektyvumą 
kuriame nors segmente reikalingos 



PE489.688v01-00 54/119 PR\903346LT.doc

LT

specialios žinios, gali būti pasinaudota 
nacionalinio lygmens tarpininkais.

specialios žinios, gali būti pasinaudota 
nacionalinio lygmens tarpininkais.

Skolų priemonę Komisijos vardu 
tvarkančiam EIB bus suteiktas mandatas 
skolinti didelės technologinės rizikos 
projektams, o ne tik suteikti paskolas su 
mažesnėmis nei rinkos palūkanomis 
nedidelės technologinės rizikos 
projektams.

Or. en

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolų priemonės MVĮ linija orientuosis į 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
pagrįstas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 
įmones; jos teikiamos paskolos viršys 150 
000 EUR ir taip papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą.

Skolų priemonės MVĮ linija orientuosis į 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
pagrįstas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 
įmones; jos teikiamos paskolos viršys X
EUR ir taip papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą.

Or. en

Pagrindimas

Galutinė suma turi atitikti COSME programoje sutartą sumą.

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ bus remiamos programos „Horizontas 
2020“ metu. Todėl specialioji MVĮ 
priemonė yra nukreipta į visus novatoriškų 
MVĮ tipus, išreiškiant stiprų siekį vystytis, 
augti ir tapti peržengti savo šalies ribas. Ji 
bus susijusi su visais inovacijų tipais, 

MVĮ bus remiamos programos „Horizontas 
2020“ metu. Todėl specialioji MVĮ 
priemonė yra nukreipta į visus novatoriškų 
MVĮ tipus, išreiškiant stiprų siekį vystytis, 
augti ir tapti peržengti savo šalies ribas. Ji 
bus susijusi su visais inovacijų tipais, 
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įskaitant netechnologines ir paslaugų 
inovacijas. Tikslas – padėti užpildyti 
ankstyvos stadijos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinti 
naujausias inovacijas ir didinti privačiojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializaciją.

įskaitant netechnologines ir paslaugų 
inovacijas. Tikslas – padėti užpildyti 
ankstyvos stadijos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinti 
naujausias inovacijas ir didinti privačiojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializaciją. Taikant šią priemonę 
sėkmingai dirbančioms MVĮ, atsižvelgiant 
į jų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, 
bus suteiktas kokybės ženklas.

Or. en

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio penktos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ priemonė suteiks supaprastintą ir 
fazinę paramą. Jos trys fazės apims visą 
inovacijos ciklą. Perėjimas nuo vienos 
fazės prie kitos bus vientisas, jei pirmesnės 
fazės metu MVĮ projektas pasirodė esantis 
vertas būti finansuojamas toliau. Kiekviena 
fazė bus atvira visoms MVĮ:

MVĮ priemonė suteiks supaprastintą ir 
fazinę paramą. Jos trys fazės apims visą 
inovacijos ciklą. Perėjimas nuo vienos 
fazės prie kitos bus vientisas, jei pirmesnės 
fazės metu MVĮ projektas pasirodė esantis 
vertas būti finansuojamas toliau. MVĮ 
nepriklausomai nuo 1 etapo gali tiesiogiai 
pereiti į 2 etapą. Kiekviena fazė bus atvira
visoms MVĮ:

Or. en

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio penktos pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir plėtra bus remiami 
ypatingą dėmesį skiriant demonstravimo 
veikloms (tyrimams, prototipui, vystymosi 
studijoms, dizainui, inovacinių procesų 
imitavimui, produktams ir paslaugoms, 
veiksmingumo patvirtinimui ir t.t.) ir 
pateikimui į rinką.

Moksliniai tyrimai ir plėtra bus remiami 
taikant „naujovių talonus“, kuriais MVĮ 
galės naudotis dirbdamos atskirai arba su
vienu ar daugiau mokslinių tyrimų 
vykdytojų (universitetais, mokslinių 
tyrimų centrais arba kitomis įmonėmis, 
esančiomis kitoje valstybėje narėje arba 
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asocijuotoje šalyje). Nors ypatingas 
dėmesys bus skiriamas demonstravimo 
veikloms (tyrimams, prototipui, vystymosi 
studijoms, dizainui, inovacinių procesų 
imitavimui, produktams ir paslaugoms, 
veiksmingumo patvirtinimui ir t.t.) ir 
pateikimui į rinką, moksliniai tyrimai ir 
technologijų plėtra taip pat galima.

Or. en

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių ir regioninių inovacijų 
strategijų, skirtų pažangiai specializacijai, 
kontekste bus ieškoma sąveikos su Europos 
Sąjungos sanglaudos politika.

Nacionalinių ir regioninių inovacijų 
strategijų, skirtų pažangiai specializacijai, 
kontekste bus ieškoma sąveikos su Europos 
Sąjungos sanglaudos politika. Remiant 
MVĮ inovacijų ir mokslinių tyrimų veiklą 
ši sąveika gali būti pagrįsta ir nacionaline 
bei regionine patirtimi „iš apačios į viršų“ 
įgyvendinant Eureka bei Eurostars 
programas.

Or. en

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

tyrimais taip pat yra labai svarbus, nes 
mokslinių tyrimų išvados yra perkeliamos į 
ligonines, dažniausiai klinikinių tyrimų 
pavidalu.

Or. en

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įgyvendinant visas šias veiklas bus 
remiamas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ciklas, stiprinamas Europos pramonės 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės. Vykdant programas ir 
projektus šiose srityse reikėtų derinti 
veiklą su ESFRI mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis ir jomis pasinaudoti.
Norint paskatinti strateginį sveikatos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų derinimą 
įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ ir paremti tarptautinius mokslinius 
tyrimus medicinos srityje būtų galima 
kurti atitinkamos srities patariamąją 
sveikatos tarybą. Galėtų būti derinamos ir 
kitos su šiuo uždaviniu susijusios 
programos bei priemonės. Šios suderintos 
Europos pastangos padės padidinti 
mokslines bei žmogiškąsias galimybes 
sveikatos mokslinių tyrimų srityje.

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Investicijos į pasaulio sveikatą duoda apčiuopiamų rezultatų, o didesnės investicijos bus 
naudingos ne tik užsienio šalių, bet ir ES sveikatai. Globaliame pasaulyje nė vienas 
svarbesnis uždavinys negali būti išspręstas vietos ar netgi regiono mastu.

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Reikia daugiau veiksmingų profilaktinių 
vakcinų (ar alternatyvių profilaktinių 
intervencijų) ir įrodymais pagrįstų 
vakcinacijos schemų, taikomų įvairioms 
ligoms, įskaitant dėl skurdo kilusias ligas, 
pvz., ŽIV/AIDS, tuberkuliozę, maliariją ir 
apleistas ligas. Tai priklauso nuo geresnio 
ligos, ligos procesų ir jų sukeliamų 
epidemijų suvokimo bei vykdomų 
klinikinių ir jungtinių tyrimų.

Or. en

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.6 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PE489.688v01-00 60/119 PR\903346LT.doc

LT

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.8 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.16 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Visuotinai pripažinta, kad, norint įveikti 
pagrindines Europai iškilusias sveikatos 
problemas, būtina derinti ir strategiškai 
planuoti sveikatos mokslinius tyrimus.
Koordinavimas gali padėti išspręsti 
susiskaidymo problemą ir suteikti 
biomedicininių mokslinių tyrimų 
bendruomenei galimybę geriau naudoti 
technologinius bei infrastruktūros 
išteklius. Be to, inovacijų sveikatos 
mokslinių tyrimų srityje sėkmę gali 
užtikrinti ilgalaikis įsipareigojimas remti 
kokybiškus mokslinius tyrimus.
Mokslininkų parengta strategija galėtų 
prisidėti prie sveikesnės ir produktyvesnės 
Europos, reaguojant į plataus užmojo 
Europos biomedicinos mokslų 
bendruomenės įsipareigojimus ir į 
galimybes bei uždavinius, kylančius iš 
biomedicinos tyrimų, ypač 
personalizuotos medicinos perspektyvas.
Strateginiai veiksmai ir aukšto lygio 
mokslinė parama gali užtikrinti 
Strateginiai veiksmai ir aukšto lygio 
mokslinė parama gali užtikrinti ekspertų 
indėlį į politiką iš pat pradžių, pažangias 
inovacijas ir konkurencingumą suvokiant 
inovacijų sudėtingumą, paskatinti 
gausesnį užsienio mokslininkų 
dalyvavimą ir valstybių narių sveikatos 
sistemoms dėl mokslo sutaupytas lėšas.
Reaguojant į neatidėliotiną būtinybę 
skatinti strateginį mokslinį sveikatos 
mokslinių tyrimų koordinavimą 
įgyvendinant programą „Horizontas 
2020" ir remti aiškinamuosius medicinos 
mokslinius tyrimus visų pirma bus įkurta 
aukšto lygio mokslinė sveikatos 
patariamoji taryba. Šio strateginio 
koordinavimo tikslas – padėti nustatyti 
biomedicinos tyrimų ir aiškinamąsias 
programas, pagrįstas geriausia moksline 
lyderyste, ir tai turėtų užtikrinti mokslinį 
ekspertų indėlį į politiką iš pat pradžių ir 
garantuoti nacionalinių sveikatos 
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priežiūros sistemų ekonomišką 
efektyvumą. Be to, strateginiu moksliniu 
koordinavimu siekiama patraukti kitus 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
sektorius su naujausių biomedicinos 
mokslinių tyrimų teikiamomis 
galimybėmis.
Patariamoji taryba, nustatydama 
programos „Horizontas 2020“ vidaus 
strateginį koordinavimą sveikatos 
mokslinių tyrimų srityje, pagrįstą 
aukščiausio lygio mokslinėmis 
konsultacijomis, dar užtikrins paskatas ir 
priemones, reikalingas didesniam 
tarpusavio poveikiui bei sąveikai 
paskatinti. Bus siekiama savanoriškos 
nacionalinių finansavimo agentūrų 
tarpusavio sąveikos ir jų sąveikos su 
Komisija siekiant konkrečių tikslų, o 
prireikus ir konkrečios pramonės įmonių, 
nacionalinių agentūrų ir Komisijos 
strateginės partnerystės Sąjungos 
lygmeniu bei strateginės konvergencijos 
programos lygmeniu, kurioje dalyvautų 
reguliavimo institucijos ir nacionalinės 
sveikatos priežiūros institucijos.

Or. en

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.16 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.16a. Medicinos prietaisų kūrimas 
imituojant
Sumažėjus sekos ir kitų „-omikų“ 
technologijų sąnaudoms ir atsiradus 
galingiems kompiuteriams, artimiausioje 
ateityje bus galima pirmą kartą sukurti 
mechaniškus kompiuterinio imitavimo 
modelius ir medicinos prietaisus, kurie 
prieš naudojant sustiprins ankstesniais 
duomenimis ir ankstesniu imitavimu 



PR\903346LT.doc 63/119 PE489.688v01-00

LT

pagrįstą gydytojo sprendimą, taip pat ir 
naujas bei pigesnes vaistų kūrimo 
technologijas. Tikslioji medicina tampa 
įmanoma tada, kai bus pasiektas galutinis 
tikslas išgydyti, o ne tik gydyti, ligas ir 
sumažinti sveikatos priežiūros išlaidų 
augimo tempą.

Or. en

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Maisto sauga, tvarus žemės ūkis, jūros ir 
jūrininkystės tyrimai, bioekonomika

2. Europos bioekonomikos uždaviniai:
ap(si)rūpinimo maistu saugumas ir 
(maisto) sauga, tvarus žemės ūkis ir 
miškininkystė, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai

Or. en

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bus ieškoma tarpdisciplininių būdų augalų, 
gyvūnų ir mikroorganizmų savybėms 
pagerinti, užtikrinant efektyvų išteklių 
(vandens, maistingųjų medžiagų, energijos) 
naudojimą ir ekologinį kaimo vietovių 
vientisumą. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas integruotoms ir įvairioms 
gamybos sistemoms ir agronominei 
praktikai, įskaitant tikslių technologijų ir 
ekologijos stiprinimo būdų naudojimą, 
siekiant duoti naudos tradiciniam ir 
organiniam žemės ūkiui. Ypač daug 
dėmesio verta skirti drėkinamajai 
žemdirbystei, nes ji dažniausiai susijusi su 
didesniu vandens telkimu ir 
infrastruktūrų, kurios gali turėti poveikį 
ekosistemoms, kūrimu. Būtina atkreipti 
dėmesį į tinkamą išvalytų nuotekų 
panaudojimą kaip gamybos efektyvumo 
didinimo ir kovos su klimato kaita 
priemonę, kartu užtikrinant drėkinimui 
skirto vandens išteklių tvarumą ir 
gebėjimą greitai atsikurti. Ypač svarbu 
sumažinti maistingųjų medžiagų 
nutekėjimą iš dirbamos į sausumos ir 
vandens aplinką, neleisti, kad pasklidieji 
teršalai iš požeminių vandenų vėl patektų 
į paviršinio vandens telkinius. Augalų ir 
gyvūnų prisitaikymo ir produktyvumo 
savybių genetinis gerinimas pareikalaus 
visų priskirtų tradicinių ir modernių 
auginimo būdų ir geresnio genetinių 
išteklių panaudojimo. Deramas dėmesys 
bus skirtas ūkio dirvožemio tvarkymui, 
siekiant padidinti dirvožemio derlingumą 
kaip pasėlių produktyvumo pagrindą.
Augalų ir gyvūnų sveikata bus remiama, o 
integruotos ligų / kenkėjų kontrolės 
priemonės bus toliau vystomos. Bus 
taikomos gyvūnų ligų, įskaitant zoonozes, 
išnaikinimo strategijos drauge su 
antimikrobinio atsparumo tyrimais.
Išnagrinėjus jų poveikį gyvūnų gerovei, 
bus lengviau patenkinti visuomenės 
poreikius. Pirmiau minėtos sritys bus 
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paremtos svarbesniais tyrimais, siekiant 
atsakyti į susijusius biologinius klausimus 
bei paremti Sąjungos politikos 
įgyvendinimą ir plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkis ir miškininkystė yra unikalios 
sistemos, teikiančios komercinius 
produktus, taip pat viešąsias gėrybes 
platesnei visuomenei (įskaitant kultūrinę ir 
rekreacinę vertę) ir svarbias ekologines 
paslaugas, pavyzdžiui, funkcinė ir in-situ 
įvairovė, apdulkinimas, vandens 
reguliavimas, kraštovaizdis, erozijos 
sumažinimas ir anglies dioksido 
įsisavinimas, šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išsiskyrimo sumažinimas. Mokslinių 
tyrimų veikla rems šių viešųjų gėrybių ir 
paslaugų teikimą, teikdama valdymo 
sprendimus, sprendimų priėmimo 
priemones ir jų ne rinkos vertės vertinimą.
Tarp konkrečių uždavinių, kuriuos reikia 
išspręsti, yra ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų ir kraštovaizdžio 
modelius, labiausiai tinkamų šiems 
tikslams pasiekti, nustatymas. Aktyvaus 
žemės ūkio valdymo sistemų permainos, 
įskaitant technologijų naudojimą ir 
praktikų kaitą, mažins žemės ūkio 
sektoriaus išmetamų šiltnamio dujų kiekį ir 
didins sektoriaus galimybes prisitaikyti 
prie nepalankių klimato kaitos padarinių.

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

Or. en

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 2.1.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

duomenų, įskaitant gautus ir sukauptus 
įgyvendinant 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus1, taip pat reikia tam, kad būtų 
galima tinkamai vertinti galimus įvairių 
išteklių (žemės, vandens ir kitų sąnaudų) 
panaudojimo ir bioekonomikos produktų 
kompromisus. Taikant socialinius, 
ekonominius ir ekologinius kriterijus bus 
įvertintas socialinis ekonominis ir 
lyginamasis ūkininkavimo ir 
miškininkystės sistemų vertinimas.

_______________
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

yra atsekamumas, logistika ir paslaugos, 
įskaitant vandens trūkumą ir gėlo 
vandens kokybės blogėjimą, socialiniai, 
ekonominiai veiksniai, mitybos grandinės 
atsparumas aplinkos ir klimato rizikoms, 
mitybos grandinės veiklos ir kintančių 
mitybos ir gamybos sistemų neigiamo 
poveikio aplinkai apribojimas.

Or. en

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Viena pagrindinių gyvųjų vandenų išteklių 
savybių yra ta, kad jie atsinaujina, o jų 
tvarus panaudojimas priklauso nuo jų 
nuodugnaus išmanymo ir vandens 
ekosistemų aukštos kokybės ir 
produktyvumo. Bendras tikslas yra tvariai 
išnaudoti gyvųjų vandenų išteklius siekiant 
maksimalios socialinės ir ekonominės 
naudos ar pelno iš Europos vandenynų,
jūrų, upių ir kitų vandens telkinių. Tai 
apima poreikį optimizuoti žuvininkystės ir 
akvakultūros tvarų indėlį į apsirūpimą 
maistu pasaulinės ekonomikos kontekste,
specialiai sumažinant pavojingą Sąjungos 
priklausomybę nuo jūros produktų importo 
(apie 60 % visų Europoje suvartojamų 
jūros produktų importuojama, ir Sąjunga 
yra didžiausias pasaulyje žuvininkystės 
produktų importuotojas), sužadinti jūrų 
biotechnologijas, kad paskatintų jūrų 
pramonės augimą. Siekiant atverti jūrų ir 
vidaus vandenų potencialą daugeliui jūrų 
ir jūrininkystės pramonės sektorių kartu 
apsaugant aplinką ir prisitaikant prie 
klimato kaitos, bus pasitelktos 
svarbiausios mokslinės ir technologinės 
žinios apie jūras ir jūrininkystę. Laikantis 
esamos politikos gairių, mokslinių tyrimų 
veikla parems ekosistemos metodo taikymą 



PE489.688v01-00 70/119 PR\903346LT.doc

LT

gamtinių išteklių valdymui ir panaudojimui 
ir ekologijos susijusiuose sektoriuose 
skatinimui.

Or. en

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.4 papunkčio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.4. Tvarios ir konkurencingos biologinės 
pramonės šakos

2.4. Tvarios ir konkurencingos biologinės 
pramonės šakos ir Europos 
bioekonomikos vystymo rėmimas

Or. en

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

labai efektyvių pramonės šakų vystymas ir 
masinis įmonių, atskirų asmenų, 
bendruomenių ir miestų perėjimas prie 
efektyvios energijos būdų pareikalaus ne 
tik technologinės pažangos, bet ir 
netechnologinių sprendimų, pavyzdžiui, 
naujų konsultavimo, finansavimo ir 
paklausos valdymo paslaugų. Tokiu būdu 
energijos efektyvumas gali suteikti vieną iš 
ekonomiškai naudingiausių būdų mažinti 
energijos poreikį, taip sustiprinant 
energijos tiekimo saugumą, mažinant 
poveikį aplinkai ir klimatui ir skatinant 
konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio 3.1.3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 dalis

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 

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 
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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.

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 vystymą, bandymą ir 
demonstravimą. Naudojant atitinkamas 
oro ir vandenynų modeliavimo priemones, 
turėtų būti ištirtos atokių ir nepalankias 
oro sąlygas turinčių vietovių galimybės.

Or. en

Pakeitimas 109
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 fotoelektrą reikės atlikti 
našesnių gamybos procesų ir aukštesnės 
kokybės produktų mokslinius tyrimus, 
plataus masto masinės gamybos bandymus 
ir demonstracijas ir ilgalaikius naujų 
technologijų mokslinius tyrimus.
Naujoviškos sistemos integravimo 
sprendimai turėtų būti įdiegti iki 2020 m. 
Daugiausia dėmesio bus skiriama 
glaudesnės tinklo sąsajos (tinklo rezervas 
ir aktyvūs inverteriai energijos 
perdavimui į elektros tinklą) ir glaudesnės 
pastato sąsajos (pažangūs 
daugiafunkcinės PV moduliai ir 
subalansuotos sistemos, turinčios 
specifinių funkcijų elementus, plėtrai ir 
demonstravimui.

Or. en
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Pakeitimas 110
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. Pirmenybė bus teikiama 
sprendimams dėl efektyvaus saulės 
energijos gamybos derinimo su kitais 
atsinaujinančiais energijos ištekliais, pvz., 
biomase mišriose jėgainėse, 
suteiksiantiems elektros energijos 
gamybos patikimumo galimybę ar kitiems 
tikslams, pvz., vandens gėlinimui.

Or. en

Pakeitimas 111
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 
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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. en

Pagrindimas

Tekstas perkeltas į 3.2.4c punktą.

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.4 dalis

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 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, 
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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.

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, naudojamų
didelės korozijos ir apaugimo aplinkoje, 
tyrimai, taip pat demonstravimas įvairiomis 
Europos vandenyse sutinkamomis 
sąlygomis. Atsižvelgiant į informaciją, 
kurią suteikia stebėsenos ir numatymo 
priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti 
turtą, be bandomųjų įrenginių, į 
demonstracinius projektus turėtų būti 
įtrauktos ir atitinkamos valdymo sistemos.

Or. en

Pakeitimas 113
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. Atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių kaupimas
Labiau naudojant atsinaujinančios 
energijos išteklius vis svarbesnė tampa 
kintamos atsinaujinančių energijos 
išteklių kaupimo problema. Bus 
privaloma kurti trumpalaikio (minutinis 
rezervas trifazio tinklo palaikymui) ir 
ilgalaikio (valandinis arba sezoninis) 
kaupimo technologijas. Dėl didelės laiko 
amplitudės technologijų spektras taip pat 
turi būti platus. Siekiama sukurti įvairius 
energijos kaupimo būdus: elektrinį 
kaupimą (pvz., superkondensatoriai, 
įvairių tipų akumuliatoriai), mechaninį 
kaupimą (pvz., smagračiai, slėginiai oro 
kompresoriai) ir cheminį kaupimą (pvz., 
vandenilio gamyba lanksčios elektrolizės 
būdu, pavertimas metanu ar kitais 
angliavandeniliais). Pirmieji būdai 
(elektrinis ir mechaninis kaupimas) dėl 



PR\903346LT.doc 77/119 PE489.688v01-00

LT

didelio jų konvertavimo efektyvumo 
labiau skirti trumpalaikiam saugojimui.
Konvertuojant energiją pirmyn ir atgal 
efektyvumas mažesnis; paskutinis būdas, 
vadinamas „energijos pavertimu 
dujomis“, suteikia didžiulę galimybę ne 
tik ilgalaikiam energijos kaupimui. Jis 
suteikia galimybę sujungti energijos 
kaupimą ir alternatyvių kuro rūšių, skirtų 
(oro) transportui, bei chemikalų gamybą.
Galiausiai „energijos pavertimas 
dujomis“ suteikia didžiausią CO2 
panaudojimo (CO2 surinkimas ir 
panaudojimas) galimybę), naudojant 
elektrolizės būdu išgautą vandenilį 
metano gamybai iš CO2. Vandens 
energijos kaupimas ir grįžtamosios 
sistemos taip pat gali būti svarbios 
skatinant kitų rūšių atsinaujinančią 
energiją, kuri negali būti kaupiama 
siekiant patenkinti didžiausią poreikį.

Or. en

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.4b. Decentralizuota energijos gamyba
Paskirstytos energijos gamyba, pvz., 
elektros gamyba nedideliais kiekiais, yra 
svarbi atskirtuose vidaus regionuose ir 
salose. Ir toliau bus ieškoma tinkamų 
energijos gamybos ir energetinės sistemos 
valdymo sprendimai.
Bus skatinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas su besivystančiomis 
šalimis skurdo mažinimo srityje.

Or. en
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Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.4 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.4c. Konkurencingų ir aplinkai saugių 
CO2 surinkimo, gabenimo, saugojimo ir 
panaudojimo technologijų vystymas
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.
Be to, anglies dioksido surinkimas ir 
panaudojimas (CCU) suteikia galimybę 
panaudoti iš elektrinių ir pramonės 
įrenginių surinktą CO2 ir gauti pridėtinę 
vertę. Pakartotinio surinkto CO2 
panaudojimo būdų demonstravimas ir 
tobulinimas ateityje užtikrins tvaresnes 
technologijas, o CO2 surinkimo ir 
saugojimo (CCS) bei CO2 surinkimo ir 
panaudojimo (CCU) technologijos taps 
priimtinesnės visuomenei. Bus tiriamos 
CO2 surinkimo ir panaudojimo (CCU) 
sistemos ir technologijos, skirtos paversti 
CO2 produktais, pvz., chemikalais, 
trąšomis, kuru ir bioaliejais.
Bus tiriamos naujos saugojimo 
technologijos, įskaitant saugojimą 
cheminiuose produktuose (anglies 
dvideginio pavertimas chemikalais), 
saugojimui skirto kuro gamybą iš 
sintetinių dujų ir šioms sistemoms labai 
svarbių pigių bei kurą taupančių 
technologijų vystymą. Be to, reikia laiku 
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sukurti patikimą CO2 infrastruktūrą, nes 
daugelis iškastiniu kuru kūrenamų 
elektrinių ir kitų CO2 šaltinių nebus arti 
saugojimo vietų.
Parama bus teikiama, ypač visai anglies 
dioksido surinkimo ir saugojimo 
grandinei pademonstruoti, siekiant 
pristatyti skirtingus surinkimo, gabenimo 
ir saugojimo technologijų būdus. Be to, 
dar bus atliekami moksliniai tyrimai, 
siekianti iškastinį kurą naudojančioms 
elektrinėms ir kitoms daug anglies 
dvideginio išskiriančioms pramonės 
įmonėms, kurios pradės veikti nuo 2020 
m., pateikti efektyvesnes energetines ir 
CO2 surinkimo technologijas, 
patobulintus komponentus, integruotas 
sistemas ir procesus. Be to, siekiant 
užtikrinti komercinį CO2 surinkimo ir 
saugojimo bei CO2 surinkimo ir 
panaudojimo technologijų panaudojimą, 
bus ieškoma saugių geologinio saugojimo 
būdų ir protingų sprendimų, kaip 
panaudoti surinktą anglies dvideginį.

Or. en

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.3 papunkčio 3.3.3 dalis

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 

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

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.

Or. en

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.4 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.4a. Lanksčios ir efektyvios iškastinį 
kurą naudojančios elektrinės, 
užtikrinančios su pertrūkiais gaunamos 
atsinaujinančių išteklių energijos 
galimybę
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 
technologijų ekonomikos, mums kyla 
uždavinys subalansuoti elektros energiją, 
gaunamą iš įvairių atsinaujinančių 
energijos išteklių, ir tradicinių elektrinių 
gaminamą energiją. Tradicinės elektrinės 
šiuo metu projektuojamos tokios, kurios 
galėtų dirbti bazinės apkrovos sąlygomis, 
kadangi papildomai naudojant 
atsinaujinančių išteklių energiją, jos 
dažnai dirbs daline apkrova. Dirbdamos 
šiuo režimu jos 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 atsinaujinančių išteklių energetikos 
plėtros ir pamažu užtikrins didesnę 
elektros iš įvairių atsinaujinančių 
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energijos išteklių integravimą į tinklą.

Or. en

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.8 papunkčio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetai dėl sprendimų priėmimo ir 
skverbties į rinką turėtų būti grindžiami 
iniciatyvos „Pažangi energetika Europai“, 
kurią vykdo Konkurencingumo ir 
inovacijų vykdomoji įstaiga, nuo savo 
įsisteigimo 2003 m. suteikusi finansavimą 
daugiau kaip 500 Europos projektų, 
kuriuose dalyvavo 3 500 organizacijų, 
sėkme. Programoje „Pažangi energetika 
Europai“ turėtų ir toliau būti keliami 
panašūs tikslai; ji turėtų būti 
vadovaujama panašiai kaip iki šiol buvo 
vadovaujama.

Or. en

Pakeitimas 119
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)24mokslinių 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 

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)24mokslinių 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 
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naudojama kaip strateginio prioritetų 
nustatymo ir Energetikos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų visoje Sąjungoje koordinavimo 
pagrindas.

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.

Or. en

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.1 dalies pirmos pastraipos 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 eliminuojant CO2 ir 
transporto skleidžiamą taršą (pvz., kietąsias 
daleles). 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.

Or. en

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.1 dalis

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 

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 
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bendradarbiavimas, transporto tinklų 
optimizavimas ir geresnės bendros 
transporto paslaugos. Tokie pažangūs 
sprendimai taip pat palengvins prieigą, 
įskaitant senėjančios visuomenės ir 
pažeidžiamų naudotojų prieigą.

bendradarbiavimas, transporto tinklų 
optimizavimas ir geresnės bendros 
transporto paslaugos, pasitelkiant naujas ir 
galingesnes navigacijos sistemas, pvz., 
EGNOS ir Galileo. Tokie pažangūs 
sprendimai taip pat palengvins prieigą, 
įskaitant senėjančios visuomenės ir 
pažeidžiamų naudotojų prieigą.

Or. en

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
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 yra pagrindinės 
priemonės siekiant šio tikslo.

Or. en

Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 dalies antros pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Pažangios oro transporto valdymo 
technologijos prisidės prie esminių 
efektyvumo ir saugos pokyčių, sparčiai 
didėjant paklausai, kad būtų pasiektas dar 
didesnis punktualumas, sutrumpintas dėl 
kelionių procedūrų oro uostuose 
praleidžiamas laikas ir pasiektas oro 
transporto sistemos atsparumas. Bus 
remiamas tolesnis Bendros dangaus
sistemos vystymas ir įgyvendinimas, 
priimant sprendimus dėl oro eismo 
valdymo ir orlaivių kontrolės padidinto 
automatizavimo ir autonomijos, geresnės 
oro ir žemės komponentų integracijos ir 
naujus sprendimus dėl efektyvaus ir 
vientiso keleivių ir krovinių srautų 
valdymo per transporto sistemą.

(a) Pažangios oro transporto valdymo 
technologijos prisidės prie esminių 
efektyvumo ir saugos pokyčių, sparčiai 
didėjant paklausai, kad būtų pasiektas dar 
didesnis punktualumas, sutrumpintas dėl 
kelionių procedūrų oro uostuose 
praleidžiamas laikas ir pasiektas oro 
transporto sistemos atsparumas.
Naujoviškos navigacijos sistemos, 
kuriomis papildoma Europos GNSS, 
pavyzdžiui, EGNOS, padės patobulinti 
tūpimo metodus, padidinti skrydžio saugą 
ir sumažinti degalų suvartojimą, taip bus 
galima geriau naudotis didžiaisiais oro 
uostais ir išnaudoti mažuosius. Bus 
remiamas tolesnis sistemos Bendras 
Europos dangus vystymas ir 
įgyvendinimas, priimant sprendimus dėl 
oro eismo valdymo ir orlaivių kontrolės 
padidinto automatizavimo ir autonomijos, 
geresnės oro ir žemės komponentų 
integracijos ir naujus sprendimus dėl 
efektyvaus ir vientiso keleivių ir krovinių 
srautų valdymo per transporto sistemą.

Or. en

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Geležinkelių ir kelių transporto srityje 
tinklo valdymo optimizavimas pagerins 
efektyvų infrastruktūros naudojimą ir 
palengvins tarpvalstybines operacijas. Bus 
vystomos visapusiškos bendradarbiavimo 
kelių eismo valdymo ir informacijos 
sistemos, pasikliaujant ryšiais tarp 
transporto priemonių bei tarp transporto 
priemonės ir infrastruktūros objekto.

(c) Geležinkelių ir kelių transporto srityje 
tinklo valdymo optimizavimas pagerins 
efektyvų infrastruktūros naudojimą ir 
palengvins tarpvalstybines operacijas. Bus 
vystomos visapusiškos bendradarbiavimo 
kelių eismo valdymo ir informacijos 
sistemos, pasikliaujant ryšiais tarp 
transporto priemonių bei tarp transporto 
priemonės ir infrastruktūros objekto ir 
Europos palydovinės navigacijos 
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sistemomis.

Or. en

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
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 bei kietąsias daleles, bei 
akcentuojančias technologinius ir ne 
technologinius ekologiškus sprendimus, 
kuriant pagrindą informuotai, išankstinei ir 
efektyviai veiklai bei reikalingų 
kompetencijų tinklui.

Or. en

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio 5.1.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klimato kaitos priežasčių ir raidos geresnis 
suvokimas ir tikslesnės klimato projekcijos 
yra labai svarbios visuomenei, norint 
apsaugoti gyvybes, vertybes, 
infrastruktūras ir užtikrinti efektyvų 
sprendimų priėmimą. Labai svarbu yra 
toliau gilinti mokslines žinias apie 
pagrindinius klimato veiksnius, procesus, 
mechanizmus ir grįžtamąjį ryšį, susijusį su 
vandenynų, sausumos ekosistemų ir 
atmosferos funkcionavimu. Patobulintos 
klimato prognozės atitinkamais laiko ir 
vietos mastais bus remiami per tikslesnių 
veiksmų planų ir modelių vystymą, 
įskaitant visiškai susietus Žemės sistemos 

Klimato kaitos priežasčių ir raidos geresnis 
suvokimas ir tikslesnės klimato projekcijos 
yra labai svarbios visuomenei, norint 
apsaugoti gyvybes, ekonominę veiklą,
vertybes, infrastruktūras ir užtikrinti 
efektyvų sprendimų priėmimą. Labai 
svarbu yra toliau gilinti mokslines žinias 
apie pagrindinius klimato veiksnius, 
procesus, mechanizmus ir grįžtamąjį ryšį, 
susijusį su vandenynų, sausumos 
ekosistemų ir atmosferos, taip pat 
poliarinių regionų funkcionavimu.
Patobulintos klimato prognozės 
atitinkamais laiko ir vietos mastais bus 
remiami per tikslesnių veiksmų planų ir 
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modelius. modelių vystymą, įskaitant visiškai 
susietus Žemės sistemos modelius.

Or. en

Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio 5.1.2 dalis

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 

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. Pavyzdžiui, dėl klimato 
pokyčių gali atsirasti daugiau šiuo metu 
žinomų ypatingų hidrologinių reiškinių 
(potvynių ir sausrų), o tai turės labai 
svarbų poveikį vandens ištekliams, 
ekosistemoms ir ekonominės veiklos 
tvarumui. Ypač svarbus poveikis 
galimybei gauti vandens išteklių.
Daugelyje Sąjungos regionų pradės dar 
daugiau trūkti išteklių ir jie bus 
netolygiau paskirstomi erdvėje ir laike, 
todėl reikės naujų valdymo formų.
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 
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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.

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 salų ir atokiausių 
regionų ypatumus, 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.

Or. en

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio 5.1.3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad Sąjunga iki 2050 m. pereitų prie 
konkurencingo, išteklius tausojančio ir 
klimato kaitai atsparaus ūkio, reikia kurti 
efektyvias, ilgalaikes, mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų 
strategijas, o svarbiausius mūsų pasiekimus 
atnaujinti. Moksliniais tyrimais bus 
įvertinta aplinkos, socialinė, ekonominė 
rizika, klimato kaitos prevencijos būdų 
poveikis ir galimybės. Moksliniais tyrimais 
bus remiamas naujų klimato, energijos ir 
ekonomikos modelių vystymas ir 
tvirtinimas, atsižvelgiant į ekonominius 
instrumentus ir susijusius išorės reiškinius, 
siekiant išbandyti prevencinės politikos 
būdus ir mažai anglies dioksido 
išskiriančių technologijų taikymą įvairiu 
mastu pagrindiniuose ekonominiuose ir 

Tam, kad Sąjunga iki 2050 m. pereitų prie 
konkurencingos, išteklius tausojančios ir 
klimato kaitai atsparios visuomenės, reikia 
kurti efektyvias, ilgalaikes, mažai anglies 
dioksido išskiriančių technologijų 
strategijas, o svarbiausius mūsų pasiekimus 
atnaujinti. Moksliniais tyrimais bus 
įvertinta aplinkos, socialinė, ekonominė 
rizika, klimato kaitos prevencijos būdų 
poveikis ir galimybės. Moksliniais tyrimais 
bus remiamas naujų klimato, energijos ir 
ekonomikos modelių vystymas ir 
tvirtinimas, atsižvelgiant į ekonominius 
instrumentus ir susijusius išorės reiškinius,
siekiant išbandyti prevencinės politikos 
būdus ir mažai anglies dioksido 
išskiriančių technologijų taikymą įvairiu 
mastu pagrindiniuose ekonominiuose ir 
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visuomeniniuose sektoriuose Sąjungos ir 
pasauliniu lygmeniu. Šiais veiksmais bus 
palengvintas technologinių, institucinių ir 
socialinių ekonominių inovacijų kūrimas, 
stiprinant ryšius tarp mokslinių tyrimų ir 
taikymo, tarp verslininkų, galutinių 
vartotojų, mokslininkų ir žinių institucijų.

visuomeniniuose sektoriuose Sąjungos ir 
pasauliniu lygmeniu. Šiais veiksmais bus 
palengvintas technologinių, institucinių ir 
socialinių ekonominių inovacijų kūrimas, 
stiprinant ryšius tarp mokslinių tyrimų ir 
taikymo, tarp verslininkų, galutinių 
vartotojų, mokslininkų ir žinių institucijų.
Veiksminga ir efektyvi vandentvarka 
neišvengiamai atliks pagrindinį vaidmenį 
kaip sudedamoji poveikio švelninimo 
politikos dalis. Daugės pusiau sausringų 
ES teritorijų, kuriose trūksta vandens ir 
kurios smarkiai nukentės nuo klimato 
kaitos. Mažėjant vandens ištekliams, 
dažnėjant ir intensyvėjant ekstremaliems 
reiškiniams ir atsirandant netolygesniam 
vandens išteklių paskirstymui reikės 
taikyti labai veiksmingus vandentvarkos 
metodus, geriau valdyti paklausą ir tam 
tikrais atvejais didinti pajėgumą kaupti 
vandenį siekiant padidinti saugią vandens 
išeigą. Reikia atlikti mokslinių tyrimų 
siekiant nustatyti, kaip sumažinti tokių 
prevencijos priemonių poveikį aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2. Gamtos išteklių ir ekosistemų tvarus 
valdymas

5.2. Aplinkos apsauga, gamtos išteklių, 
vandens, biologinės įvairovės ir 
ekosistemų tvarus valdymas

Or. en

Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio pirma pastraipa
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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, 
miškus, biologinę įvairovę, 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 ir net 
sunaikinti (pvz., dėl didelio masto miškų 
gaisrų). 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. en

Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
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 
išsaugojimą, kad būtų pasiekta tvari 
pusiausvyra tarp ribotų išteklių bei 
visuomenės ir ekonomikos poreikių.

Norint tai pasiekti, moksliniai tyrimai ir 
inovacijos bus sutelkti į šias veiklas:



PE489.688v01-00 90/119 PR\903346LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.1 dalis

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. 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 pirmiausias būdas užkirsti kelią 
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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. Numatytos vandens 
valdymo strategijos, į kurias įtraukti 
gamtos telkiniai ir alternatyvieji šaltiniai 
(pvz., apdorotos nuotekos), neretai 
prieštaringoms reikmėms tenkinti (pvz., 
žemės ūkio, kraštovaizdžio priežiūra, 
aplinkos atkūrimas ir (arba) būklės 
gerinimas, miškų gaisrų gesinimas, 
poilsio organizavimas ir viešasis 
tiekimas). Dėmesys turi būti skiriamas 
vandens kiekiui ir gamtos telkinių 
kokybei, ypač tų, iš kurių imamas 
geriamasis vanduo. 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 veikla būtų 
vykdoma neviršijant ekosistemų ir 
biologinės įvairovės tvarumo ir 
pritaikomumo ribų.

Or. en

Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.2 dalis



PE489.688v01-00 92/119 PR\903346LT.doc

LT

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 ištekliams ir ekosistemoms valdyti, 
taip pat išvengti arba prisitaikyti prie 
ardančių klimato ar aplinkos pokyčių bei jų 
poveikio 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, poliarinių regionų, oro 
kokybės, biologinės įvairovės, žemės 
panaudojimo, miškų gaisrų ir dirvožemio.
Visuomenės ir ekosistemų atsparumas 
katastrofiškiems reiškiniams, įskaitant ir 
stichines nelaimes, tarp jų miškų gaisrus,
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. Ypatingas dėmesys 
taip pat bus skiriamas siekiant didinti 
visuomenės informuotumą apie mokslinių
tyrimų rezultatus, piliečių dalyvavimą 
sprendimų priėmime ir visuomenės 
pritarimą naujovėms bei pažangioms 
technologijoms.

Or. en



PR\903346LT.doc 93/119 PE489.688v01-00

LT

Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.2.2a. Pakrančių ir jūrų aplinkos tausus 
naudojimas
Klimato kaita ir išteklių naudojimas yra 
didžiausia grėsmė ekosistemoms. Ypač 
svarbu užtikrinti gamtos išteklių apsaugą 
ir tvarų valdymą, biologinės įvairovės 
vertinimą ir pakrančių bei jūrų (įskaitant 
giliuosius vandenis) ekosistemų apsaugą 
taikant pažangias stebėsenos priemones.
Turėtų būti kaupiamos žinios siekiant 
kurti naujas koncepcijas ir priemones, 
kuriomis būtų didinamas ekosistemų 
atsparumas natūraliems pavojams, ir 
suvokti klimato kaitos bei socialinės ir 
ekonominės veiklos, kuria daromas 
papildomas spaudimas ekosistemoms, 
poveikį. To turėtų būti siekiama mokslu 
grindžiamu valdymu dalyvaujant 
visuomenei, skatinant teikti tvarias 
paslaugas tausojant jūrų išteklius, taip pat 
paslaugas, kurias teikiant ištekliai nebūtų 
eikvojami, ir teikiant patikimas žinias apie 
jūrų ekosistemas. Taikant šį metodą reikia 
atsižvelgti į jūrų ekosistemos struktūrą, 
funkcijas ir paslaugas. Be to, reikia 
užtikrinti, kad būtų mažinami pakrančių 
ir jūrų biologinei įvairovei kylantys 
pavojai (įskaitant buveinių pokyčius ir 
ardymą, invazines rūšis, pereikvojimą ir 
taršą). Reikia skatinti ir tobulinti jūrų 
erdvės planavimo priemones, taip pat 
didinti pakrančių ir jūrinių saugomų 
teritorijų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.2 dalies antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5.3.2. Tvaraus žaliavų, įskaitant sausumos 
ir jūros mineralinius išteklius, tiekimo ir 
naudojimo skatinimas, apimantis tyrimą, 
gavybą, apdorojimą, perdirbimą ir 
atgavimą

Or. en

Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.2 dalis

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 įprastą šių išteklių
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
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Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio 5.3.4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pavyzdžiu galima laikyti didėjančią 
Europos chemijos pramonės 
priklausomybę nuo išorės naftos ir 
gamtinių dujų šaltinių kaip cheminių 
žaliavų. 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 138
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.4 papunkčio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.4. Perėjimas prie ekologiškos 
ekonomikos per ekologiškas inovacijas

5.4. Perėjimas prie tausiai išteklius 
naudojančios visuomenės ir ekologiškos 
ekonomikos per ekologiškas inovacijas

Or. en

Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.4 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl šios veiklos tikslas yra skatinti visas 
ekologiškų inovacijų formas, kurios padeda 
pereiti prie ekologiško ūkio.

Todėl šios veiklos tikslas yra skatinti visas 
ekologiškų inovacijų formas, kurios padeda 
pereiti prie tausiai išteklius naudojančios 
visuomenės ir ūkio.

Or. en

Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.4 papunkčio 5.4.1 dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.4.1. Ekologiškų pažangių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimas
ir jų rinkos sužadinimas

5.4.1. Ekologiškų pažangių technologijų, 
procesų, paslaugų ir produktų stiprinimas

Or. en

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.4 papunkčio 5.4.1 dalis

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 

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 
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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.

pakartotinį panaudojimą, perdirbimą ir 
išteklių pakeitimą. Atsižvelgiant į 
dabartines ekonomines aplinkybes, 
pirmiausia reikia remti privačias 
bendroves, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ, 
pasiūlant rinkai naujoviškų idėjų aplinkos 
srityje, kaip tai sėkmingai buvo daroma 
įgyvendinant ankstesnius ekologinių 
inovacijų pateikimo rinkai projektus.
Padidintas dėmesys bus skirtas perėjimui 
nuo mokslinių tyrimų prie rinkos, įskaitant 
pramonę ir svarbesnes mažąsias ir 
vidutines įmones, nuo prototipų sukūrimo 
iki ikiprekybinio demonstravimo.
Ekologiškų inovacijų kūrėjų tinklas taip pat 
sieks sustiprinti žinių sklaidą ir glaudesnį 
paklausos ir tiekimo ryšį.

Or. en

Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.4 papunkčio 5.4.1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmųjų paraiškų teikimo ir ikiprekybinių 
ekologiškai pažangių sprendimų 
pateikimo rinkai skatinimas
Neretai labai perspektyvios ir techniškai 
bei ekologiškai pažangios technologijos, 
procesai, paslaugos ir produktai 
nepasiekia rinkos dėl ikiprekybinių 
sunkumų ir su visapusiška plėtra 
susijusios likutinės rizikos. Negalima 
visiškai išnaudoti techniškai įrodytų 
ekologiškai pažangių sprendimų 
aplinkosaugos ir ekonominio potencialo, 
nes privatūs investuotojai mano, kad 
pateikti juos rinkai yra pernelyg rizikinga.
Tai ypač pasakytina apie naujų įmonių ir 
MVĮ sprendimus. Bus siekiama remti 
projektus, susijusius su pirmųjų paraiškų 
ir ekologiškai pažangių Sąjungai svarbių 
technologijų, procesų, paslaugų ir 
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produktų pateikimu rinkai, kurių nauda 
techniškai jau įrodyta, tačiau dėl likutinės 
rizikos jie dar nepateikti rinkai. Turėtų 
būti imamasi veiksmų siekiant pašalinti 
kliūtis, trukdančias kurti ir plačiai taikyti
ekologiškas inovacijas, kurti arba plėsti 
rinkas, kad būtų galima priimti 
atitinkamus sprendimus, ir didinti 
Sąjungos įmonių, ypač MVĮ, 
konkurencingumą pasaulio rinkose.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis labai sėkmingo ekologinių inovacijų pateikimo rinkai programos (CIP) 
įgyvendinimo, vykdyto Konkurencingumo ir inovacijų vykdomosios įstaigos, patirtimi, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ kaip atskiras naujas punktas turėtų būti numatyta 
parama teikiant sprendimus rinkai. Naudinga atskirti mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros ekologinių inovacijų ir ekologinių inovacijų pateikimą rinkai, nes taip pabrėžiamas 
skirtingas abiejų projektų pobūdis, siekiant užtikrinti ekologinių inovacijų programos 
tęstinumą, kuri iki šiol yra populiariausia EB programa, skirta verslumo ekologinių inovacijų 
išradėjams.

Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.4 papunkčio 5.4.2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Reikia struktūrinių ir institucinių pokyčių, 
kad būtų galima pereiti prie ekologiškos
ekonomikos. Moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis bus sprendžiamos 
visuomenės ir rinkos pokyčių pagrindinės 
kliūtys ir bus siekiama suteikti vartotojams, 
verslo lyderiams ir politiką formuojantiems 
asmenims galimybę elgtis pažangiai ir 
tvariai. Bus kuriamos tvirtos, skaidrios 
priemonės, metodai ir modeliai 
pagrindiniams ekonominiams, 
visuomeniniams ir instituciniams 
pokyčiams, reikalingiems perėjimui prie 
ekologiškos ekonomikos, įvertinti ir 
vykdyti. Moksliniai tyrimais bus tiriama, 
kaip reikia skatinti tvarius vartojimo 
modelius, apimančius socialinius 
ekonominius mokslinius tyrimus, elgsenos 
mokslus, vartotojo dalyvavimą ir visuotinį 
inovacijos pripažinimą, tai pat bus tiriamos 
veiklos ryšiams ir visuomenės 
informuotumui didinti. Iš demonstravimo 
veiklos bus gaunama visokeriopa nauda.

Reikia struktūrinių ir institucinių pokyčių, 
kad būtų galima pereiti prie tausiai 
išteklius naudojančios visuomenės ir
ekonomikos. Moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis bus sprendžiamos 
visuomenės ir rinkos pokyčių pagrindinės 
kliūtys ir bus siekiama suteikti vartotojams, 
verslo lyderiams ir politiką formuojantiems 
asmenims galimybę elgtis pažangiai ir 
tvariai. Bus kuriamos tvirtos, skaidrios 
priemonės, metodai ir modeliai 
pagrindiniams ekonominiams, 
visuomeniniams ir instituciniams 
pokyčiams, reikalingiems perėjimui prie 
ekologiškos ekonomikos, įvertinti ir 
vykdyti. Moksliniai tyrimais bus tiriama, 
kaip reikia skatinti tvarius vartojimo 
modelius, apimančius socialinius 
ekonominius mokslinius tyrimus, elgsenos 
mokslus, vartotojo dalyvavimą ir visuotinį 
inovacijos pripažinimą, taip pat bus 
tiriamos veiklos ryšiams ir visuomenės 
informuotumui didinti. Iš demonstravimo 
veiklos bus gaunama visokeriopa nauda.

Or. en

Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.5 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5.5a. Kultūros paveldas
Reikalingos mokslinių tyrimų strategijos, 
metodika ir priemonės, kad būtų galima 
užtikrinti dinamišką ir tvarų Europos 
kultūros paveldą reaguojant į klimato 
kaitą. Įvairių fizinių formų kultūros 
paveldu atsparioms bendruomenėms 
suteikiamos gyvenimo sąlygos, reaguojant 
į įvairius pokyčius. Atliekant kultūros 
paveldo mokslinius tyrimus reikia taikyti 
daugiafunkcinį požiūrį siekiant pagerinti 
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istorinės medžiagos supratimą. Imantis 
veiksmų pirmiausia turi būti siekiama 
nustatyti atsparumo lygį vykdant 
stebėseną ir atliekant bandymus, taip pat 
užtikrinti geresnį supratimą apie tai, kaip 
bendruomenės suvokia klimato kaitą ir 
seisminius ar vulkaninius pavojus ir į juos 
reaguoja.

Or. en

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi
visuomenė

6. Europa kintančiame pasaulyje.
Integracinė, inovacijas diegianti ir 
svarstanti visuomenė

Or. en

Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
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 

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 gali būti 
labai svarbūs šiame kontekste. Europos 
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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.

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. Mokslinių tyrimų 
darbotvarkėje turėtų būti galima išsamiai 
nagrinėti Europos miestų socialinę erdvę, 
atsižvelgiant į suteiktus vietos, regionų ir 
pasaulinio lygmens įgaliojimus, vertinant 
žinių, piliečių dalyvavimo ir socialinės 
nelygybės poveikį visuomenės gerovei.

Or. en

Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuolatinis ekonominio augimo ieškojimas 
yra susijęs su daugybe svarbių žmogiškųjų, 
socialinių, aplinkos ir ekonominių sąnaudų.
Pažangus, tvarus ir integracinis augimas 
Europoje reiškia esminius pokyčius, kaip 
laikui bėgant bus apibrėžiamas, 
matuojamas, kuriamas ir išlaikomas 
augimas bei gerovė (įskaitant matavimą ne 
vien įprastiniu BVP rodikliu). Moksliniai
tyrimais bus analizuojamas tvaraus 
gyvenimo būdo, socialinio ekonominio 
elgesio ir vertybių vystymas, sąsajos su 
paradigmomis, politika bei institucijų, 
rinkų, firmų, valdymo ir tikėjimo sistemų 
Europoje funkcionavimu. Jais bus 
kuriamos priemonės geresniam vertinimui 
tokio pobūdžio raidos ir politikos būdų 
konteksto ir abipusio poveikio aspektų 
tokiose srityse kaip užimtumas, 
apmokestinimas, nelygybė, skurdas, 
socialinė įtrauktis, švietimas ir įgūdžiai, 
bendruomenių plėtra, konkurencingumas ir 
vidaus rinka. Jie taip pat analizuos, kaip 

Nuolatinis ekonominio augimo ieškojimas 
yra susijęs su daugybe svarbių žmogiškųjų, 
socialinių, aplinkos ir ekonominių sąnaudų.
Pažangus, tvarus ir integracinis augimas 
Europoje reiškia esminius pokyčius, kaip 
laikui bėgant bus apibrėžiamas, 
matuojamas, kuriamas ir išlaikomas 
augimas bei gerovė (įskaitant matavimą ne 
vien įprastiniu BVP rodikliu). Moksliniais
tyrimais bus analizuojamas tvaraus 
gyvenimo būdo, socialinio ekonominio 
elgesio ir vertybių vystymas, sąsajos su 
paradigmomis, politika bei institucijų, 
rinkų, firmų, valdymo ir tikėjimo sistemų 
Europoje funkcionavimu. Jais bus 
kuriamos priemonės geresniam vertinimui 
tokio pobūdžio raidos ir politikos būdų 
konteksto ir abipusio poveikio aspektų 
tokiose srityse kaip užimtumas, 
apmokestinimas, nelygybė, skurdas, 
socialinė įtrauktis, švietimas ir įgūdžiai, 
bendruomenių plėtra, konkurencingumas ir 
vidaus rinka. Jie taip pat analizuos, kaip 
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vystosi nacionaliniai ūkiai, ir kuri valdymo 
forma Europos ar tarptautiniu lygmeniu 
padėtų išvengti makroekonominio 
nestabilumo, piniginių sunkumų, fiskalinio 
konkurencingumo, nedarbo ir užimtumo 
problemų ir kitų ekonominių ir finansinių 
sutrikimų formų. Bus atsižvelgta į 
didėjančią Sąjungos ir pasaulio ūkių, rinkų 
ir finansų sistemų tarpusavio 
priklausomybę.

vystosi nacionaliniai ūkiai, ir kuri valdymo 
forma Europos ar tarptautiniu lygmeniu 
padėtų išvengti makroekonominio 
nestabilumo, piniginių sunkumų, fiskalinio 
konkurencingumo, nedarbo ir užimtumo 
problemų ir kitų ekonominių ir finansinių 
sutrikimų formų. Bus atsižvelgta į 
didėjančią Sąjungos ir pasaulio ūkių, rinkų 
ir finansų sistemų tarpusavio 
priklausomybę. Europos miestai turi būti 
svarbiausi kuriant politiką, kuria 
siekiama didinti augimą, kurti darbo 
vietas ir užtikrinti tvarią ateitį. Todėl 
Europos sėkmė priklauso nuo to, kaip 
tikrinama jų veikla: kaip gerai juose 
vykdoma veikla, kokios juose sąlygos 
gyventi, kiek jie patrauklūs investicijoms 
ir įgūdžių kūrimui. Europos mokslinių 
tyrimų darbotvarke, kuria pripažįstama 
integracinė miestų plėtra, galima labiau 
sumažinti socialines ir ekonomines 
išlaidas, patiriamas dėl regioninių 
skirtumų.

Or. en

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Augant skaitmeninės įtraukties socialinei-
ekonominei svarbai, moksliniai tyrimai ir 
plataus masto inovacijų veikla paskatins 
integruoti IRT sprendimus ir efektyvų 
skaitmeninių įgūdžių, įgalinančių piliečius 
ir darbuotojus veikti, įgijimą. Didesnis 
dėmesys bus atkreiptas į naujus 
technologinius laimėjimus, dėl kurių 
technologijos bus pritaikomos labai 
individualiai, taps vartotojui patogios ir 
prieinamos, ir šitaip piliečio, vartotojo ar 
naudotojo elgsena ir vertybės, įskaitant ir 
žmonių su negalia, bus geriau suprantamos.
Tam reikės „įtraukties projektavimo“ 

Augant skaitmeninės įtraukties socialinei-
ekonominei svarbai, moksliniai tyrimai ir 
plataus masto inovacijų veikla paskatins 
integruoti IRT sprendimus ir efektyvų 
skaitmeninių įgūdžių, įgalinančių piliečius 
ir darbuotojus veikti, įgijimą. Didesnis 
dėmesys bus atkreiptas į naujus 
technologinius laimėjimus, dėl kurių 
technologijos bus pritaikomos labai 
individualiai, taps vartotojui patogios ir 
prieinamos, ir šitaip piliečio, vartotojo ar 
naudotojo elgsena ir vertybės, įskaitant ir 
žmonių su negalia, bus geriau suprantamos.
Tam reikės „įtraukties projektavimo“ 
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tyrimo ir inovatyvios koncepcijos. tyrimo ir inovatyvios koncepcijos. Siekiant 
sukurti integruotą visuomenę labai 
svarbios šios kelios pagrindinės temos:
pavyzdžiui, kintančių darbo rinkų ir darbo 
jėgos judumo supratimas ir kokią tai daro 
įtaką socialinei integracijai; tvirtų ir 
įtraukių teritorijų kūrimas Europoje;
įvairovės ir sanglaudos valdymo, 
atliekamo bendradarbiaujant, modelių 
skatinimas; socialinė, kultūrinė ir lyčių 
nelygybė ir jų sąsaja su socialine 
sanglauda; ekonomikos krizės poveikis 
gerovei; imigracija, diskriminacija ir 
mažumos grupės bei šiuo metu taikoma 
diskriminacijos ir atskirties mažinimo 
politika; kova su skurdu ir socialine 
atskirtimi mažiau palankiose ūkininkauti 
srityse ir regionuose; švietimo sistemos ir 
reformos bei galimybė jomis skatinti 
jaunų žmonių integraciją į mokslo veiklą 
ir visuomenę; gyvenimo pokyčiai ir 
įgyvendinant viešąją politiką dėl jų 
kylantys sunkumai, su kuriais susiduria 
visuomenė; darbo ir asmeninio gyvenimo 
derinimas per gyvenimą; neįgaliųjų 
piliečių integracija.

Or. en

Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.1.4. [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas perkeltas į 4a skirsnį ramstyje „Pažangus mokslas“.
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Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.1 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 bus 
numatyta derinti su kitomis Europos 
politikos sritimis, pavyzdžiui, švietimu, 
inovacijomis ir sanglaudos politika, kaip 
nurodyta Liublianos procese. 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.

Or. en

Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Inovacijas skatinti bus labai svarbu, kad 
būtų puoselėjamos efektyvios, atviros, į 
piliečius orientuotos viešos paslaugos (e. 
valdžia). Tam reikės tarpdisciplininių naujų
technologijų ir plataus masto inovacijų 
mokslinių tyrimų, daugiausiai susijusių su 
skaitmeninių duomenų privatumu, 
operaciniu suderinamumu, individualiu 
elektroniniu tapatybės nustatymu, atvirais 
duomenimis, dinamiškomis vartotojo 
sąsajomis, į piliečius orientuotų viešų 

Inovacijas skatinti bus labai svarbu, kad 
būtų puoselėjamos efektyvios, atviros, į 
piliečius orientuotos viešos paslaugos (e. 
valdžia). Tam reikės tarpdisciplininių naujų 
technologijų ir plataus masto inovacijų 
mokslinių tyrimų, daugiausiai susijusių su 
skaitmeninių duomenų privatumu, 
operaciniu suderinamumu, individualiu 
elektroniniu tapatybės nustatymu, atvirais 
duomenimis, dinamiškomis vartotojo 
sąsajomis, į piliečius orientuotų viešų 
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paslaugų konfigūracija, vartotojo valdomu 
integravimu ir inovacijomis, įskaitant 
socialinius ir humanitarinius mokslus.
Tokia veikla taip pat palies socialinių 
tinklų dinamiką, grupinę paiešką, greitąją 
paiešką visuomenės uždavinių 
sprendimams rasti, naudojant atvirus 
duomenų rinkinius. Jie padės valdyti 
sudėtingą sprendimų priėmimą, ypač 
didelių duomenų kiekių tvarkymą ir 
analizę, siekiant bendros politikos 
modeliavimo, sprendimų priėmimo, 
vizualizacijos metodikos, procesų 
modeliavimo ir dalyvavimo sistemų 
imitavimo, ir analizuoti kintančius piliečių 
ir viešojo sektoriaus santykius.

paslaugų konfigūracija, vartotojo valdomu 
integravimu ir inovacijomis, įskaitant 
socialinius ir humanitarinius mokslus.
Tokia veikla taip pat palies socialinių 
tinklų dinamiką, grupinę paiešką, greitąją 
paiešką visuomenės uždavinių
sprendimams rasti, naudojant atvirus 
duomenų rinkinius. Jie padės valdyti 
sudėtingą sprendimų priėmimą, ypač 
didelių duomenų kiekių tvarkymą ir 
analizę, siekiant bendros politikos 
modeliavimo, sprendimų priėmimo, 
vizualizacijos metodikos, procesų 
modeliavimo ir dalyvavimo sistemų 
imitavimo, ir analizuoti kintančius piliečių 
ir viešojo sektoriaus santykius. Didesnis 
sudėtingumas, su technologijomis susiję 
klausimai, pažangus skaičiavimas, 
gyvosios gamtos mokslai ir bioinžinerija 
pasiekia žinių sritis, tradiciškai susijusias 
su humanitarinių mokslų tyrimais, 
pavyzdžiui, filosofija, teologija, todėl 
turėtų būti pasitelkiamas teisinis, politinis 
ir ekonominis mąstymas. Svarbu derinti 
meną, mokslą ir verslumą; naujas miestų 
raiškos formas; žinias, meną ir verslumą, 
susijusius su daugiakultūriškumo ir 
migracijos srautų integracija;
daugiakalbystę.

Or. en

Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.3 dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.2.3. Visuomenės dalyvavimo mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veikloje užtikrinimas

6.2.3. Mokslo ir visuomenės dialogo 
skatinimas

Or. en
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Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.3 dalis

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.

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.

– Patraukli mokslinė ir technologinė 
karjera, skirta jauniems studentams:
mokslinės karjeros mokslo, technologijų
ir inžinerijos srityse skatinimas 
mokyklose; universitetų atidarymas 
jauniems studentams; interaktyvių ir 
patrauklių mokslo muziejų skatinimas, 
vykdomas nacionalinės ir regioninės 
valdžios institucijų; mokyklų ir mokslinių 
tyrimų institucijų, studentų ir jų šeimos 
narių, mokslo dalykų dėstytojų ir mokslo 
darbuotojų tvarios sąveikos skatinimas.
– Du lyčių lygybės aspektai: užtikrinti 
lygybę mokslo darbuotojams siekiant 
karjeros ir įtraukti lyčių aspektus į 
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mokslinių tyrimų plėtrą: lyčių lygybės 
skatinimas ypač palaikant pokyčius 
mokslinių tyrimų institucijų organizacijoje, 
mokslinių tyrimų veiklos turinyje ir 
formoje.

– Visuomenės integravimas sprendžiant 
su mokslu ir inovacijomis susijusius 
klausimus: visų visuomenės subjektų 
dalyvavimas inovacijos cikle siekiant 
padidinti inovacijos rezultatų kokybę, 
svarbą, priimtinumą ir tvarumą, 
integruojant visuomenės interesus ir 
vertybes; visuomenės suinteresuotumo su 
mokslu ir inovacijomis susijusiais 
klausimais skaitinimas; piliečių mokslo 
suvokimo stebėsena ir jų dalyvavimo 
sprendžiant klausimus, susijusius su 
mokslo ir technologijų plėtra, skatinimas.
Tam reikia vystyti konkrečius įgūdžius, 
žinias ir gebėjimus asmeniniu ir 
organizacijos bei nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis, taip pat stebėti, 
kaip piliečiai suvokia mokslą, ir remti jų 
dalyvavimą įgyvendinant mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką.
– Išsilavinę piliečiai taikant mokslo 
mokymo metodus: Išsilavinusi, atsakinga ir 
kūrybinga visuomenė bus puoselėjama, 
skatinant ir tiriant atitinkamo mokslo 
mokymo metodą, padedant kurti geresnį 
formalųjį mokslo ir technologijų švietimą 
ir savišvietą, skatinant mokslo projektinę 
veiklą ir kuriant mokslininkų ir ne mokslo 
darbuotojų tinklą nacionaliniu, Europos 
ir tarptautiniu lygmenimis. Tam reikia 
skatinti ir puoselėti išsilavinusius piliečius 
kuriant veiksmingą formalųjį mokslo 
švietimą ir savišvietą ir skleisti mokslo 
žiniomis pagrįstą veiklą, pirmiausia 
mokslo centruose ir kitomis 
atitinkamomis žiniasklaidos priemonėmis.
– Galimybė susipažinti su mokslo 
rezultatais ir duomenimis, siekiant 
padidinti mokslinę kompetenciją ir 
ekonominį konkurencingumą: skatinimas 
kurti bendrą duomenų bazę, į kurią būtų 
įtraukti visi Europos finansuojami 
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mokslinių tyrimų projektai ir mokslo 
rezultatai. Nacionalinės ir regioninės
finansavimo institucijos bus skatinamos 
dalytis ta pačia informacija apie 
nacionalinius ir (arba) regioninius 
projektus. Bus skatinama į šią duomenų 
bazę įtraukti mokslinius rezultatus.
– Atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
plėtros valdymas: atsakingų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų plėtros valdymo 
kūrimas įtraukiant visus 
suinteresuotuosius subjektus 
(mokslininkus, valdžios institucijas, 
pramonės atstovus), didinant mokslo 
ekspertų vaidmenį priimant sprendimus, 
t. y. skatinant dalyvauti mokslininkus ir 
nepriklausomas mokslinių tyrimų 
organizacijas sprendžiant visuomenės 
ginčus ir su rizikos valdymu susijusius 
klausimus. 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. Turėtų 
būti svarstoma Europos mokslo etikos ir 
naujų technologijų grupės nuomonė.
– Žinios apie mokslinę komunikaciją: Kad 
mokslo ir platesnę visuomenę pasiektų 
žinios, viešai finansuojamų mokslinių 
tyrimų rezultatų panaudojimas ir 
prieinamumas turi būti toliau vystomas.
Tai padidins žinias apie mokslinę 
komunikaciją, siekiant pagerinti 
mokslininkų, žiniasklaidos ir visuomenės 
sąveikos kokybę bei veiksmingumą ir 
skatinti aktyvesnį piliečių, kaip 
suinteresuotųjų subjektų, dalyvavimą ir, 
kai įmanoma ir tikslinga, skatinti juos 
dalyvauti moksliniuose tyrimuose.

Or. en
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Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3. [...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tekstas perkeltas į I priedo III dalies „Visuomenės uždaviniai“ 6a dalį.

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Saugi visuomenė. Europos ir jos 
piliečių laisvės ir saugumo užtikrinimas
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 
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 
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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 
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 vieningoje 
elektroninėje rinkoje. Bus siekiama tokių 
konkrečių tikslų:
6a.1. Labiau užtikrinti piliečių saugumą.
Kova su nusikalstamumais 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 
elektroninius nusikaltimus ar elektroninį 
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. Apsaugoti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus ir didinti jų 
atsparumą
Naujos technologijos ir skirti gebėjimai 
padės apsaugoti svarbias infrastruktūras, 
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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 
valdymą ir jūrų saugumą
Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
priemones, 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 kibernetiniu saugumu 
ir jo gerinimas
Kibernetinis saugumas yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš 
interneto siūlomų galimybių. Jis 
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 
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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 
apsauga, priešgaisrinė sauga, jūrų tarša, 
humanitarinė pagalba, civilinė gynyba, 
konfliktų prevencija, medicininės 
informacijos infrastruktūros gelbėjimo 
užduočių vystymas ir pokrizinių situacijų 
stabilizavimas) reikia gerinti skirtų 
technologijų ir gebėjimų bei teisės aktų 
įgyvendinimą. Tyrimas apims visą krizių 
valdymo grandinę ir visuomenės 
atsparumą ir parems įtvirtinant Europos 
kovos su nepaprastosiomis situacijomis 
gebėjimus.
Visose misijos srityse vykdoma veikla taip 
pat bus nukreipta 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 
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tarptautinę teisę, būti efektyvi ir 
proporcinga nustatant ir kreipiant dėmesį 
į grėsmę saugai. Todėl 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.
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 priemonės, padedančios 
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. Specialieji įgyvendinimo aspektai
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Kadangi moksliniai tyrimai bus orientuoti 
į civilinę saugą, bus aktyviai siekiama 
derinti veiklą su Europos gynybos 
agentūra (angl. EDA), siekiant sustiprinti 
su ja 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, taip 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, 
skirtuose Saugioms bendruomenėms 
(įskaitant komitologijos aspektus).

Or. en

Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

JTC vykdys mokslinius tyrimus, siekdamas 
patobulinti mokslinių įrodymų bazę, kurios 
reikia formuojant politiką, skatindamas 
visuomenės iššūkius sąlygojančių natūralių 
procesų suvokimą ir ištirti naujas mokslo ir 

JTC vykdys mokslinius tyrimus, siekdamas 
patobulinti mokslinių įrodymų bazę, kurios 
reikia Europos, nacionaliniu, regionų ir 
vietos lygmenimis formuojant politiką, 
skatindamas visuomenės iššūkius 
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technologijų sritis, tuo tikslu taip pat 
pasitelkdamas ir bandomąją mokslinių 
tyrimų programą.

sąlygojančių natūralių procesų suvokimą ir 
ištirti naujas mokslo ir technologijų sritis, 
tuo tikslu taip pat pasitelkdamas ir 
bandomąją mokslinių tyrimų programą.

Or. en

Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toliau pateikiama keletas pagrindinių 
rodiklių, pagal kuriuos bus vertinami 
programos „Horizontas 2020“ rezultatai ir 
poveikis.

Be veiklos rodiklių, kurie taikomi 
vertinant pažangą, atsižvelgiant į 
bendruosius programos 
„Horizontas 2020“ tikslus, išdėstytus 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 
2020] I priede, toliau pateikiama keletas 
pagrindinių rodiklių, pagal kuriuos bus 
vertinami programos „Horizontas 2020“ 
rezultatai ir poveikis.

Or. en

Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 2 dalies trečio punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Įsteigtų naujų bendrovių skaičius.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės
Būsima programa „Horizontas 2020“ sustiprins Europos vadovaujančią padėtį aplinkoje, 
kurioje Europa prarado savo pozicijas daugelyje sričių. Siekiant šių tikslų reikia tiksliai 
nustatyti Europos pranašumus, taip pat pripažinti ir ištaisyti jos trūkumus.

Dėl pranašumų pažymėtina, kad Europa turi mokslo darbuotojų, verslininkų ir įmonių, kurie 
yra vieni geriausių pasaulyje, giliai įsišaknijusių vertybių ir tradicijų rinkinį, dinaminę 
kūrybiškumo ir įvairovės kultūrą ir didžiausią pasaulyje vidaus rinką. Galiausiai Europos 
pilietinės visuomenė aktyviai aktyviai veikia besiformuojančios ir besivystančios ekonomikos 
šalyse visame pasaulyje.
Vis dėlto Europa taip pat turi keletą trūkumų: per mažai investuojama į žinių bazę; įvairios 
nepalankios pagrindinės sąlygos, pavyzdžiui, mažai galimybių gauti finansavimą, didelės su 
intelektinės nuosavybės teisėmis susijusios išlaidos, lėtas standartizavimo procesas ir 
neveiksmingas naudojimasis viešaisiais pirkimais; galiausiai pažymėtinas pernelyg didelis 
susiskaidymas ir biurokratizmas.

Komisijos pateiktame pasiūlyme dėl programos „Horizontas 2020“ remiamasi Parlamente jau 
nuveiktu darbu, pavyzdžiui, pateiktais pranešimais „Mokslinių tyrimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo paprastinimas“ (M. Carvalho pranešimas), Europos Sąjungos septintosios 
bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo programos laikotarpio 
vidurio peržiūra (J.-P. Audy pranešimas) ir Žalioji knyga „Iššūkius paversti galimybėmis.
Bendros strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos kūrimas“ 
(M. Matias pranešimas).
Todėl šis pasiūlymas yra tikras žingsnis siekiant pažangos: juo randama tinkama trijų ramsčių 
– pažangaus mokslo, pramonės pirmavimo ir visuomenės uždavinių – pusiausvyra ir, 
padedant Parlamentui, veiksmingai integruojamas įvairių suinteresuotųjų subjektų įnašas.
Tačiau dar ne viskas padaryta. Pranešėjos nuomone, skiriami keturi pagrindiniai šio 
pranešimo įnašo aspektai:

a) kompetencija kaip pagrindinis programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo veiksnys;
b) programos „Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų sąveikos kūrimas;

c) Europos pramonės konkurencingumas;
d) horizontalieji klausimai, pavyzdžiui, visos programos „Horizontas 2020“ mokslinis 

koordinavimas ir vadovavimas kiekvienoje teminėje srityje.

1. Kompetencija kaip pagrindinis programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo 
veiksnys

Kompetencija turėtų būti pagrindinis visos programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo 
veiksnys. Darytina prielaida, kad kompetencija apibrėžiama atskirai, neatsižvelgiant į jokias 
geografines ar kitas išankstines sąlygas. Pranešime skatinamas aktyvesnis dalyvavimas, viena 
vertus, siekiant skatinti kompetenciją visoje Europoje, kita vertus, pagal principą „iš apačios į 
viršų“ plėsti mokslinę kompetenciją visuose trijuose programos „Horizontas 2020“ 
ramsčiuose.
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Aktyvesnio dalyvavimo atžvilgiu į programą „Horizontas 2020“ turėtų būti įtraukta sąvoka 
„laiptai į kokybę“, nes tai padės toliau skatinti stiprių embrioninės kompetencijos vienetų, 
pavyzdžiui, mažų mokslinių tyrimų grupių ir labai novatoriškų naujai įsteigtų bendrovių, 
dalyvavimą. Šia kryptimi Komisija jau ėmėsi keleto svarbių veiksmų, pavyzdžiui, 
pasiūlydama porinius projektus „Europos mokslinių tyrimų katedros“ schemą. Tačiau turime 
siekti dar daugiau, todėl šiame pranešime pasiūlytos kelios papildomos priemonės, 
pavyzdžiui, EMTT išmokos sugrįžtantiems mokslo darbuotojams. EMTT išmokos 
sugrįžtantiems mokslo darbuotojams galėtų būti skiriamos mokslininkams, kurie šiuo metu 
dirba ne Europoje ir norėtų joje dirbti, arba Europoje dirbantiems mokslininkams, norintiems 
persikelti į mažiau išsivysčiusius regionus.

Dėl kompetencijos išplėtimo visoje programoje „Horizontas 2020“ pasakytina, kad mokslinė 
kompetencija paprastai skatinama taikant pagal principą „iš apačios į viršų“ parengtą ir į 
mokslininkų veiklą nukreiptą mokslinių tyrimų darbotvarkę, kuria skatinamos naujos idėjos ir 
technologijos. COM pasiūlyme pirmasis ramstis yra pagrindinė priemonė Europos lygmeniu 
kompetencijai principu „iš apačios į viršų“ pagrįstų mokslinių tyrimų srityje skatinti. Be to, 
Komisijos nuomone, ateities ir besiformuojančios technologijos (angl. FET), kurios taip pat 
yra principu „iš apačios į viršų“ pagrįstų mokslinių tyrimų priemonė, priklauso pirmajam 
ramsčiui. O pranešime ateities ir besiformuojančių technologijų priemonė yra išplėsta, į ją 
įtraukiamas mokslas (angl. FEST) ir ji priskiriama visiems trims ramsčiams.

2. Programos „Horizontas 2020“ ir struktūrinių lėšų sąveikos kūrimas
Skubiai reikia užtikrinti didesnę programos „Horizontas 2020“ ir struktūrinių lėšų sąveiką ir 
kuo didesnį papildomumą. Yra dvi visiškai skirtingos programos. Viena vertus, tai programa 
„Horizontas 2020“, kurią įgyvendinant kompetencija ir „laiptai į kokybę“ yra pagrindinė 
varomoji jėga. Kita vertus, tai struktūrinės lėšos, kurių pagrindinė varomoji jėga – gebėjimų 
stiprinimas ir pažangioji specializacija.
Labai svarbu, kad šios programos viena kitą papildo ir kad abiem kryptimis siekiama susieti 
šias dvi programas. Todėl įgyvendinant programos „Horizontas 2020“ tikslus struktūrinėms 
lėšoms taip pat tenka vaidmuo – tiek pirmuosiuose, tiek vėlesniuose etapuose.

Pirmuosiuose programos „Horizontas 2020“ etapuose struktūrinės lėšos gali būti naudojamos 
stiprinant gebėjimus; pateikta keletas pakeitimų, kuriuose svarstomi šie klausimai:

 Struktūrinės lėšos galėtų būti naudojamos siekiant finansuoti įrangą, žmogiškųjų 
išteklių plėtrą, grupių kūrimą prioritetinėse programos „Horizontas 2020“ srityse ir 
teikiant mažas dotacijas, atsižvelgiant į rengiamus pasiūlymus dėl programos 
„Horizontas 2020“.

 Nacionalinės ir regioninės lėšos gali būti naudojamos siekiant padėti įgyvendinti 
Europos mokslinių tyrimų tarybos, Marie Curie arba bendradarbiavimo projektus, kurie 
atitinka kompetencijos kriterijus, tačiau negali būti finansuojami, nes nepakanka ES 
lėšų. Programa „Horizontas 2020“ galėtų suteikti kompetencijos ženklą teigiamai 
įvertintiems projektams, kurių nebuvo galima finansuoti dėl biudžeto apribojimų.

Vėlesniuose programos „Horizontas 2020“ etapuose struktūrinės lėšos galėtų būti naudojamos 
siekiant padėti sklandžiai pereiti nuo idėjos prie rinkos. Išskirtos dvi sritys:

 Struktūrinės lėšos galėtų būti naudojamos siekiant finansuoti arba bendrai finansuoti 
vėlesnius programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų projektus (pvz., bandomosios 



PE489.688v01-00 118/119 PR\903346LT.doc

LT

skalės ir parodomuosius projektus).

 Struktūrinės lėšos galėtų būti naudojamos siekiant nustatyti mokslinių tyrimų rezultatus 
taip, kad būtų skatinama suteikti galimybę lengvai gauti žinių arba palengvinti gautų 
žinių diegimą atsižvelgiant į jų tiesioginį naudojimą ekonominėje ir socialinėje veikloje.

Galiausiai pateikti du bendresnio pobūdžio pakeitimai:

 ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimas yra itin svarbus ir turėtų būti 
išnaudojamas. Programa „Horizontas 2020“ turėtų pritraukti papildomų lėšų iš 
struktūrinių fondų, EIB ir privačiojo sektoriaus, naudojant finansavimą iš keleto fondų;

 Programos „Horizontas 2020“ priemonių ir struktūrinių lėšų sąveika turėtų būti 
stiprinama. Todėl reikia rengti suderinamas taisykles ir procedūras; nuoseklius taikymo 
formatus ir vertinimo kriterijus; bendrus prieigos punktus; derinti prioritetų nustatymą 
per pažangiąją specializaciją ir vartoti bendras sąnaudų apibrėžtis bei kitus 
administracinius ir finansinius kriterijus. Taip pat reikėtų parengti suderintą veiksmų 
planą ir administracinius ciklus, įskaitant, pavyzdžiui, būtinybę laikytis akademinių 
kalendorių, pirmiausia universitetų.

3. Europos pramonės konkurencingumas
Dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis labai svarbu stiprinti Europos pramonės pamatus.
Pramonės atstovų dalyvavimas Mokslinių tyrimų bendrosiose programose per pastaruosius 
kelerius metus gerokai sumažėjo: 4BP dalyvavo 43 proc., 5BP – 37 proc., 6BP – 29 proc., 
šiek tiek daugiau dalyvavo 7BP – 31 proc.
Be to, Europa patiria sunkumų siekdama užtikrinti, kad mokslinių tyrimų rezultatai būtų 
veiksmingai paversti naujoviškais produktais ir paslaugomis, pasiekiančiomis rinką.
Gebėjimas diegti naujoves ir kartu jas matyti gyvybingos rinkos sprendimuose yra labai 
svarbus konkurencingumui.
Siekiant įveikti šį sunkumą pakeistos keturios sritys:

 Visų pirma, programa „Horizontas 2020“ turi būti parengta taip, kad pramonės atstovai 
būtų skatinami dalyvauti Europos projektuose. Tačiau pramonės atstovų dalyvavimas 
neturėtų būti svarstomas tik pagal pramonės pirmavimo ramstį. Inovacijos geriausiai 
klesti, kai stengiamasi įgyti kompetencijos, taip pat kai siūlomi tikri esamų socialinių 
problemų sprendimai.

 Antra, programa „Horizontas 2020“ parengta siekiant apimti visą inovacijų ciklą.
Pirmiausia inovacijos turėtų būti skatinamos pirmuosiuose perėjimo nuo idėjos iki 
rinkos etapuose. Tuo pat metu į Komisijos pasiūlymą dėl vėlesnių inovacijų ciklo etapų 
gali būti įtrauktos įvairių formų inovacijos, ne tik technologinės.

 Trečia, MVĮ vaidmuo apskritai yra svarbiausias stiprinant Europos pramonės 
konkurencingumą, ir jų dalyvavimas Europos projektuose turėtų būti skatinamas 
visuose trijuose ramsčiuose. Komisijos pasiūlymas dėl MVĮ priemonės yra labai 
sveikintina iniciatyva. Taip pat būtina sukurti mechanizmą, kuris būtų paprastesnis, 
greitesnis ir kartu veiksmingesnis. Šiuo atžvilgiu pasiūlyta „naujovių talonų“ sistema.

 Ketvirta, standartizavimas turėtų būti integruotas į technologijų plėtros projektus ir 
turėtų būti vykdomas įvairiuose šių projektų etapuose.
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4. Horizontalieji klausimai
Programa „Horizontas 2020“ turėtų būti parengta taip, kad padėtų aktyviai kurti Europos 
mokslinių tyrimų erdvę (EMTE). Ši programa turėtų būti daugiau nei finansavimo programa:
ji turėtų daryti teigiamą struktūrinį poveikį Europos lygmens mokslinių tyrimų organizavimui.
Šiuo atžvilgiu yra aštuonios konkrečios priemonės, kurios galėtų padėti kurti tvirtesnę ir 
veiksmingesnę EMTE.

 Valdysena. Kiekvienoje programos „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų srityje turėtų 
būti taikomi tvirtos valdysenos mechanizmai. Šiais mechanizmais siekiama įgyvendinti 
programą „Horizontas 2020“, taip pat pagerinti komunikaciją, keitimąsi duomenimis ir 
gerąja patirtimi. Šie tikslai yra svarbiausi siekiant skatinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
procesą įvairiose mokslinių tyrimų srityse, pavyzdžiui, sveikatos moksliniai tyrimai.

 Projektų apimtis ir rūšis. Bendri moksliniai tyrimai turėtų būti svarbiausias veiksnys 
visoje programoje „Horizontas 2020“, pirmiausia įgyvendinant pramonės pirmavimo ir 
visuomenės uždavinių ramsčius. Pagal šiuos ramsčius turėtų būti nustatyta mažų 
sutelktų ir didelių integracinių projektų pusiausvyra.

 Dalyvavimo kliūtys. mažesni mokslinių tyrimų vienetai patiria sunkumų siekdami 
dalyvauti sukurtuose Europos tinkluose. Visų pirma šiems tinklams nepriklausantys 
subjektai, norėdami dalyvauti dideliuose konsorciumuose, susiduria su kliūtimis; turėtų 
būti imtasi priemonių siekiant tai ištaisyti.

 Lyčių pusiausvyra. Apskritai reikėtų skatinti moteris dalyvauti įvairiuose projektuose, 
taip pat kaip komandos koordinatores. Pavyzdžiui, programos „Horizontas 2020“ 
sklaidos veiksmai turėtų būti nukreipti į mokslininkes. Programos, ekspertų ir 
patariamuosiuose komitetuose turėtų būti užtikrinta lyčių pusiausvyra.

 Jaunimo užimtumas. Jauni mokslininkai turėtų būti skatinami dalyvauti projektų 
komandose vykdant bendrą pramonės ir mokslo organizacijų mokslinių tyrimų veiklą.
Taikomos taisyklės turėtų padėti lengviau įdarbinti universitetų darbuotojus 
įgyvendinant programos „Horizontas 2020“ projektus, siekiant išlaikyti apmokamą 
darbą jauniems mokslininkams.

 Sklaida ir panaudojimas. Mokslinių tyrimų ir demonstravimo projektų rezultatai turėtų 
būti platinami veiksmingiau, tačiau atsižvelgiant į klausimus, susijusius su inovacijomis 
ir opių prekybos klausimų apsauga.

 Mokslo ir visuomenės dialogo skatinimas. Programa „Horizontas 2020“ turėtų skatinti 
veiksmingą įvairių dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų dialogą ir didinti plačiosios 
visuomenės susidomėjimą mokslu bei entuziazmą.

 Tarptautinis bendradarbiavimas. Siekiant sustiprinti bendradarbiavimą su pagrindiniais 
tarptautiniais partneriais įgyvendinant strategiškai apibrėžtus prioritetus, tarptautinis 
bendradarbiavimas turėtų būti įtrauktas į visą programą „Horizontas 2020“.


