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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kadangi Europos Sąjungai priklauso 68 tūkst. km kranto linija, 22 valstybėse narėse yra jūros 
sienų, apie 50 proc. ES gyventojų gyvena ne toliau kaip 50 km nuo kranto, 52 mln. europiečių 
dirba su jūra susijusį darbą, akivaizdu, kad jūrų aplinka ir su ja susijusi veikla atlieka esminį 
vaidmenį Europos socialinėje ir ekonominėje raidoje. Jūrų aplinkos vaidmuo tampa dar 
svarbesnis atsižvelgiant į jo indėlį į ES pastangas siekiant išspręsti daugialypius šiuolaikiškus 
uždavinius, ., su kuriais ji susiduria ir kurie susiję, pvz., su energijos vartojimo efektyvumu, 
klimato kaita, transportu, turizmu, sveikata, gyventojų augimu, dėl kurio padidės maisto 
poreikiai, ir t.t.

Šiomis aplinkybėmis žuvininkystė – tai gyvybiškai svarbus ir kartu labai jautrus visuomeniniu 
ir ekonominiu atžvilgiu išteklius ES piliečiams. Per metus ES vartojama 12 mln. tonų 
žuvininkystės produktų (jų vertė sudaro 55 mlrd. eurų), taigi ES yra viena iš svarbiausių 
pasaulio rinkų, kuri iki šiol nesugeba tinkamai patenkinti vidaus vartojimo poreikio.

ES ir jūrų aplinkos tarpusavio priklausomybė reikalauja aukšto lygio jūrų ir jūrininkystės 
mokslinių tyrimų, kadangi pastaraisiais prisidedama prie geresnio jūrų ekosistemų suvokimo 
ir geresnės jų apsaugos bei siekiama plėtoti tvarią žuvininkystę, kuri nekenktų aplinkai ir 
atsižvelgtų į pakrančių ir salų bendruomenių socialinius ir ekonominius poreikius. 

Iki šiol neištirta apie 90 proc. jūrų biologinės įvairovės. Patikimų mokslo duomenų stoka dar 
apsunkina pastangas, dedamas norint tvariai valdyti Europos vandenų žuvų išteklius. Skubiai 
reikalingi išsamūs patikimi duomenys apie jūrų aplinką, reikėtų kuo daugiau stiprinti tokių 
duomenų rinkimą rengiant atitinkamus mokslinių tyrimų projektus ir bendradarbiavimą.

Pastaraisiais metais ES sistemingai investavo į jūrų ir jūrininkystės tyrimus ir inovacinių 
technologinių metodų plėtrą siekiant panaudoti milžinišką jūrų aplinkos potencialą, pasiekti 
augimo ir kurti darbo vietas tvariai valdant gamtinius, maisto, energetinius ir biologinius 
išteklius. Dabartinėje 7-ojoje bendrojoje programoje žuvininkystei, akvakultūrai ir jūrų 
biotechnologijoms buvo skiriama daug, tačiau vis dar nepakankamai lėšų. Kadangi 
programoje „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų biudžetas buvo padidintas, reikėtų taip pat 
padidinti jūrų ir jūrininkystės tyrimams skirtą biudžetą.

Kompleksiniai ir tarpdalykiniai mokslo tyrimai labai svarbūs siekiant geriau suvokti jūrų 
ekosistemas ir tvarų žuvų išteklių valdymą. Reikėtų stiprinti pramonės, mokslo ir viešojo 
sektorių partnerystę atliekant jūrų ir jūrininkystės tyrimus, aktyviai įtraukti privatųjį sektorių, 
ypač MVĮ, plėtojant naujoviškas technologijas ir metodus bei skatinant taikomuosius tyrimus. 
Daugiadalykinių, tarpdalykinių ir tarpsektorinių partnerysčių rėmimas vykdant jūrų ir 
jūrininkystės mokslinių tyrimų programas prisidės prie geresnio vandens aplinkos suvokimo 
ir neišvengiamai padės tvariai valdyti žuvininkystę ir akvakultūrą. Šiomis aplinkybėmis 
galėtume ištirti, ar atitinkamos žinių ir inovacijos bendrijos prie Europos inovacijos ir 
technologijos instituto steigimas būtų naudingas skatinant jūrų tyrimus.

Reikėtų apsvarstyti glaudesnio mokslinių tyrimų programų ir sanglaudos politikos, regioninės 
politikos ir struktūrinių fondų bendradarbiavimo galimybes, kadangi reikia parengti visa 
apimantį, dinamišką ir teritorinį požiūrius kalbant apie žuvininkystes sektoriaus naujoves, 
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mokslinius tyrimus ir konkurencingumą. Tokios sąveikos paskatintų pažangiosios 
specializacijos strategijas ir ES regionų pajėgumus spręsti šiuolaikinius uždavinius. Taip pat 
reikalingas veiksmingas programos „Horizontas 2020“ koordinavimas su Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondu ir veiksmų papildomumas su fondo finansuojamais veiksmais. 

Taip pat reikėtų kurti mokslininkų ir suinteresuotųjų subjektų tarpusavio pasitikėjimo 
atmosferą. Jų dalyvavimas pagerintų mokslo duomenų kokybę ir patobulintų žinias, 
reikalingas norint tvariai valdyti jūrų išteklius. Žuvininkystės pramonė dažnai laiko 
mokslinius tyrimus žvejybos veiklos kliūtimi, tokį požiūrį reikėtų keisti. Mokslininkų 
judumo, tarptautinio bendradarbiavimo, aukšto lygio švietimo ir mokymo galimybės, 
pažangiosios technologijos ir paskatos dalyvauti žvejybos veikloje galėtų padaryti Europos 
žuvininkystę labai konkurencingą tarptautiniu lygiu. Dalijimasis gerąja praktika ir 
veiksmingas esamų mokslinių tyrimų programų rezultatų panaudojimas suteikus atvirą prieigą 
prie mokslinių tyrimų rezultatų taip pat galėtų padėti sumažinti mokslo ir suinteresuotųjų 
subjektų atotrūkį. 

Pagaliau, mes teigiamai vertiname tai, kad jūrų ir jūrininkystės tyrimai įtraukti į programą 
„Horizontas 2020“. Šių mokslinių tyrimų tikslas turėtų būti produktyvios jūros bei 
vandenynai, kurių galima pasiekti plėtojant tvarią žuvininkystę ir akvakultūrą. Tačiau be 
tinkamo finansavimo bus neįmanoma panaudoti didelio jūrų mokslų ir technologijų 
potencialo ir jūrų turtai gali būti išnaudojami iki išnykimo ribos. ES raginama įsteigti atskirą 
biudžeto eilutę kompleksiniams veiksmams siekiant plėtoti galimą jūrų ir jūrininkystės 
socialinių problemų sąveiką.

PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga siekia sustiprinti savo mokslinę 
ir technologinę bazę, todėl kuria Europos 
mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), kurioje 
gali laisvai judėti žinios, mokslo 
darbuotojai ir technologijos, taip pat 
skatina, kad Sąjunga taptų 
konkurencingesnė, įskaitant jos pramonę. 
Siekdama šių tikslų Europos Sąjunga turėtų 
imtis priemonių, kad būtų vykdoma 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinė veikla, skatinamas 
tarptautinis bendradarbiavimas, platinami 

(1) Sąjunga siekia sustiprinti savo mokslinę 
ir technologinę bazę, todėl kuria Europos 
mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), kurioje 
gali laisvai judėti žinios, mokslo 
darbuotojai ir technologijos, taip pat 
skatina, kad Sąjunga taptų 
konkurencingesnė, įskaitant jos pramonę. 
Siekdama šių tikslų Europos Sąjunga turėtų 
imtis priemonių, kad būtų vykdoma 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinė veikla, skatinamas 
tarptautinis bendradarbiavimas, platinami 
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ir optimizuojami rezultatai, taip pat 
skatinamas mokymas bei judumas;

ir optimizuojami rezultatai, taip pat 
skatinamas aukštos kokybės tikslinis
mokymas bei judumas;

Pagrindimas

Mokymas ir judumas turėtų būti tiksliniai, atsižvelgiant į tikruosius Europos piliečių 
poreikius.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla –
visų rūšių mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros, demonstravimo ir inovacijų veikla, 
įskaitant bendradarbiavimo su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis 
skatinimą, rezultatų sklaidą ir 
optimizavimą, taip pat mokslo darbuotojų 
mokymo ir judumo Sąjungoje skatinimą;

(a) mokslinių tyrimų ir inovacinė veikla –
visų rūšių mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros, demonstracinė ir inovacinė veikla, 
įskaitant bendradarbiavimo su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis 
skatinimą, rezultatų sklaidą ir 
optimizavimą, taip pat mokslininkų tyrėjų 
aukštos kokybės tikslinio mokymo ir 
judumo Sąjungoje skatinimą;

Pagrindimas

Mokymas ir judumas turėtų būti tiksliniai, atsižvelgiant į tikruosius Europos piliečių 
poreikius.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą 
vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą 
vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 
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inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
klimato kaitai, produktyvioms jūroms ir 
vandenynams ir tvariam vystymuisi,
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
galimybes ir numatomą poveikį.

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, visų pirma su strateginėmis 
Sąjungos partnerėmis, imamasi 
atsižvelgiant į bendrąjį interesą, abipusę 
naudą, jų mokslinius ir technologinius 
pajėgumus, rinkos galimybes ir numatomą 
poveikį.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) aprūpinimo maistu užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, tvari akvakultūra, 
produktyvios jūros, vandenynai ir 
bioekonomika;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Aprūpinimo maistu užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, produktyvios jūros,
vandenynai ir bioekonomika

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Pagrindimas

Akvakultūros ūkius reikėtų įtraukti atsižvelgiant į jų sąveiką su jūrų aplinka ir jų indėlį į 
tvarią gamybą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 
bei biopramonės sektoriai yra pagrindiniai 
sektoriais, kuriais grindžiama 
bioekonomika. Bioekonomika yra didelė ir 
besiplečianti rinka, kurios vertė įvertinta 2 
trilijonais EUR, joje sukurta 20 mln. darbo 
vietų, o 2009 m. dirbo 9 % Sąjungos 
darbuotojų. Investicijos, atliekamos į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas 
sprendžiant šį visuomenės uždavinį, padės 
Europai užsitikrinti pirmavimą 
atitinkamose rinkose ir tasiekti strategijoje 
„Europa 2020“ ir jos pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga ir taupiai 
išteklius naudojanti Europa“ iškeltų tikslų.

Žemės ūkis, miškininkystė, tvari
žuvininkystė ir akvakultūra bei biologinės 
pramonės sektoriai yra pagrindiniai 
sektoriais, kuriais grindžiama 
bioekonomika. Bioekonomika yra didelė ir 
besiplečianti rinka, kurios vertė įvertinta 2 
trilijonais EUR, joje sukurta 20 mln. darbo 
vietų, o 2009 m. dirbo 9 % Sąjungos 
darbuotojų. Investicijos, atliekamos į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas 
sprendžiant šį visuomenės uždavinį, padės 
Europai užsitikrinti pirmavimą 
atitinkamose rinkose ir pasiekti strategijoje 
„Europa 2020“ ir jos pavyzdinėse 
iniciatyvose „Inovacijų sąjunga“ ir 
„Tausiai išteklius naudojanti Europa“ 
iškeltų tikslų.

Pagrindimas

Tvarios žuvininkystės ir akvakultūros indėlis į bioekonomiką neturėtų būti nuvertintas.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Politikos formuotojai gali atlikti svarbų vaidmenį. Prieš priimdami sprendimą, jie turėtų 
ištirti tikruosius tiek jūrų ekosistemų, tiek atitinkamų suinteresuotųjų subjektų poreikius ir į 
juos atsižvelgti. Tvarios žuvininkystės ir akvakultūros indėlis į bioekonomiką neturėtų būti 
nuvertintas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Bioekonomikoje atliekami moksliniai 
tyrimai ir diegiamos inovacijos yra susiję 
su įvairių sričių Sąjungos politika ir 
atitinkamais tikslais, įskaitant bendrą 
žemės ūkio politiką (visų pirma, kaimo 
plėtros politiką) ir Europos inovacijų 
partnerystę „Žemės ūkio produktyvumas ir 
tvarumas“, bendrą žuvininkystės politiką, 
integruotą jūrų politiką, Europos klimato 
kaitos programą, vandens pagrindų 
direktyvą, jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą, miškininkystės veiksmų planą, 
dirvos teminę strategiją, „Europa 2020“ 
biologinės įvairovės strategiją, strateginį 
energetikos technologijų planą, Sąjungos 
inovacijų ir pramonės politiką, išorės ir 
pagalbos plėtrai politiką, augalų sveikatos 
strategiją, gyvūnų sveikatos ir gerovės 
strategiją ir reguliavimo sistemas, siekiant 
apsaugoti aplinką, sveikatą ir užtikrinti 
saugą, skatinti veiksmingą išteklių 
naudojimą ir klimato politikos vykdymą, 
taip pat sumažinti atliekų kiekį. Į susijusias 
Europos Sąjungos politikos sritis geriau 
integravus visą ciklą – nuo pagrindinių 
mokslinių tyrimų iki inovacijų – būtų 
gerokai padidinta Europos pridėtinė vertė, 
užtikrintas daugiklio poveikis, padidėtų 
visuomeninė svarba, būtų teikiami sveiko 
maisto produktai ir būtų padedama toliau 
plėtoti tvarų žemės, jūrų, vidaus vandenų
ir vandenynų valdymą ir bioekonomikos 
rinkas.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Veiksmingi ir koordinuoti moksliniai tyrimai, vykdomi laikantis įvairius sektorius apimančio 
požiūrio, būtini atsižvelgiant į skirtingus uždavinius, kuriuos turi spręsti ES. Šiuo tikslu 
reikalingos visų suinteresuotųjų subjektų žinios ir patirtis.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto c papunkčio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Gyvųjų vandens išteklių galimybių 
išnaudojimas

(c) Žuvininkystės, akvakultūros, jūros 
biotechnologijų galimybių ir vandens 
išteklių galimybių išnaudojimas tvariai 
valdant žuvininkystę
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Pagrindimas

Vandens aplinką sudaro gyvieji ir taip pat negyvieji ištekliai. Būtinas tvarus žuvininkystės 
valdymas, kuriuo būtų atsižvelgiama į ekosistemų ir žvejų poreikius.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama tvariai naudoti vandens išteklius, 
kad būtų užtikrinama kuo didesnė socialinė 
ir ekonominė nauda ir (arba) pelnas 
naudojantis Europos vandenynų, jūrų ir 
vidaus vandenų (gėlo vandens, sūraus 
vandens ir sūroko vandens) teikiamais 
ištekliais. Produktyviomis jūromis ir 
vandenynais galėtų būti užtikrintas 
jūrininkystės sektorių klestėjimas, taip pat 
jūrų biologinės įvairovės apsauga. Tai 
gali būti pasiekta plėtojant tvarią 
žuvininkystę ir akvakultūrą. Veikla turi 
būti visų pirma susijusi su tinkamiausiu 
indėliu į maisto produktų tiekimo 
užtikrinimą, pasaulio ekonomikos 
sąlygomis plėtojant tvarią ir aplinkai 
nekenksmingą žuvininkystę bei 
konkurencingą Europos akvakultūrą, 
apimančią visas atitinkamas vandens 
gyvūnų rūšis ir gamybos sistemas, ir 
skatinant su jūra susijusių inovacijų 
diegimą naudojant biotechnologijas, kad 
būtų skatinamas pažangus „mėlynasis“ 
augimas, kuri pasiūlys tvarių ir 
naujoviškų sprendimų kaip panaudoti 
didžiulį jūrų potencialą. Kadangi 
naudojamų gyvųjų vandens išteklių ir 
aplinkos sąveika labai reikšminga, tikslas 
yra sukaupti su įvairiomis jūrų ir 
jūrininkystės sritimis susijusių 
technologinių ir mokslinių žinių, siekiant 
geriau panaudoti jūrų potencialą 
įvairiuose jūrų ir jūrininkystės pramonės 
sektoriuose, kartu apsaugant jūrų aplinką 
ir prisitaikant prie klimato kaitos. Jeigu 
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sprendžiant visus su programa 
„Horizontas 2020“ susijusius sunkumus 
ir visose jos įgyvendinimo pakopose bus 
vadovaujamasi šiuo suderintu strateginiu 
požiūriu į jūrų ir jūrininkystės mokslinius 
tyrimus, bus lengviau įgyvendinti ir 
atitinkamas Sąjungos politikos strategijas, 
kurios padės pasiekti svarbiausius 
iniciatyvos „Mėlynasis augimas“ tikslus ir 
taip pat užtikrinti ekonominį ir socialinį 
Europos jūros gėrybių sektoriaus 
(apimančio visą jūrų gėrybių grandinę 
nuo gamybos iki vartotojų) klestėjimą. 
Atskira biudžeto eilutė bus skirta 
kompleksiniams veiksmams.

Pagrindimas

Kompleksinis požiūris padės suprasti jūrų plataus masto aplinkos indėlį į ES pastangas 
siekiant išspręsti daugialypius šiuolaikiškus uždavinius, susijusius, pvz., su energijos 
vartojimo efektyvumu, klimato kaita, transportu, turizmu, sveikata, gyventojų augimu, dėl 
kurio padidės maisto poreikiai, ir t.t. Toks požiūris leis geriau nustatyti ilgalaikiu laikotarpiu 
spręstinas problemas ir numatyti joms spręsti reikalingą biudžetą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto c papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbu vykdyti tikslinius mokslinius 
tyrimus siekiant patenkinti tikrus 
ekosistemų, žuvininkystės ir akvakultūros 
sričių poreikius. Šiuo tikslu būtinas 
glaudus mokslo darbuotojų ir visų lygių 
suinteresuotųjų subjektų (žvejų, įmonių, 
vartotojų, politikos formuotojų ir t.t.) 
bendradarbiavimas ir veiksmingas esamų 
atitinkamų mokslo tiriamųjų institucijų 
koordinavimas. Tai padės stiprinti 
suinteresuotųjų subjektų ir mokslininkų 
tarpusavio pasitikėjimą, o tai savo ruožtu 
prisidės prie ilgalaikio tvaraus jūrų 
išteklių valdymo. Be to, dalijimasis gerąja 
praktika ir veiksmingas esamos mokslinių 
tyrimų programos rezultatų panaudojimas 
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suteikus atvirą prieigą prie mokslinių 
tyrimų rezultatų gali atlikti svarbų 
vaidmenį. Kadangi labai trūksta patikimų 
mokslo duomenų, reikėtų stiprinti esamus 
susijusius mechanizmus, pvz., EMODnet. 
Reikėtų skatinti naujus europinius 
duomenų rinkimo projektus ir teikti 
nemokamą atvirą prieigą prie jų.

Pagrindimas

Reikalinga mokslininkų ir tiesiogiai arba netiesiogiai su žuvininkystės sektoriumi susijusių 
asmenų (žuvininkystės sektoriaus atstovų, pramonės, MVĮ, vartotojų, politikos formuotojų ir 
t.t.) tarpusavio pasitikėjimo atmosfera siekiant patobulinti mokslo duomenis ir žinias, 
reikalingas vykdomoms priemonėms valdyti ir veiksmingai įgyvendinti. Tiksliniai moksliniai 
tyrimai ir patikimi mokslo duomenys prisidės prie techninių, socialinių ir ekonominių 
sektoriaus poreikių ir aplinkosaugos reikalavimų patenkinimo.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c punkto 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat turėtų būti skatinamas jūrų ir 
jūrininkystės mokslinius tyrimus 
atliekančių tyrėjų ir kitų sričių 
(aplinkosaugos, energetikos, transporto ir 
kt.) tyrėjų bendradarbiavimas ir glaudesni 
ryšiai. Šios sritys yra papildomos, todėl jų 
ryšiai turėtų būti tvirtesni.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto c papunkčio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiomis aplinkybėmis būtina sumažinti 
fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų atotrūkį ir pabrėžti, kad 
pažangumas mokslinių tyrimų srityje 
apima fundamentaliuosius ir 
taikomuosius tyrimus.
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Pagrindimas

„Pažangumo laiptai“ yra programos „Horizontas 2020“ esmė, bet reikėtų atsižvelgti į tai, 
kad pažangumas taip pat apima taikomuosius tyrimus. Programoje „Horizontas 2020“ 
dėmesys skiriamas naujovėms ir praktiniams žinių ir mokslinių tyrimų taikymams.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto c papunkčio 1 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąveika ir glaudesnis bendradarbiavimas 
su struktūriniais fondais prisidės 
skatinant jūrų ir jūrininkystės mokslinius 
tyrimus ir turės teigiamų padarinių 
ekologiniu, socialiniu ir ekonominiu 
lygmenimis. Projekto finansavimas iš 
skirtingų šaltinių taip pat prisidės prie 
aktyvesnio regionų dalyvavimo ES 
mokslinių tyrimų iniciatyvose.

Pagrindimas

Jūrų aplinka ir su ja susijusi veikla atlieka esminį vaidmenį Europos socialinėje ir 
ekonominėje raidoje, ypač Europos regionų plėtroje. Bendradarbiavimas su struktūriniais 
fondais turės teigiamą poveikį žuvininkystės sektoriui vykdant tikslinius veiksmus nacionaliniu 
ir regioniniu lygmeniu.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto c papunkčio 1 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Glaudesnis bendradarbiavimas ir geras 
koordinavimas su Europos jūros reikalų 
ir žuvininkystės fondu būtinas siekiant 
išvengti dubliavimosi ir paremti aktyvų 
žuvininkystės sektoriaus dalyvavimą 
europiniuose projektuose.
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Pagrindimas

Reikalingas veiksmingas programos „Horizontas 2020“ koordinavimas su Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondu ir veiksmų papildomumas su fondo finansuojamais veiksmais 
siekiant išvengti jų dubliavimosi ir sutapimų.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto c papunkčio 1 e pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant atitikti bendrą žuvininkystės 
politiką, vykdant veiksmus reikia laikytis 
principo „iš apačios į viršų“ ir skirti 
daugiau dėmesio bendradarbiavimui 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu.

Pagrindimas

ES principas „iš viršaus į apačią“ žuvininkystės sektoriuje nepasitvirtino, paaiškėjo, kad 
reikia gerinti bendravimą sus suinteresuotaisiais subjektais. Regionams tenka svarbus 
vaidmuo jūrų ir jūrininkystės moksliniuose tyrimuose. Pakrančių ir salų bendruomenės gali 
skatinti mokslinius tyrimus ir naujoves panaudodamos savo ekspertines žinias ir praktinę 
patirtį.

Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

sektorių šalutinius produktus, atveriant 
naujas rinkas ir šiuo tikslu remiant 
standartizavimą, reguliavimą, 
demonstravimą ir (arba) naudojant lauko 
bandymų bei kitą veiklą, tačiau kartu 
atsižvelgiant į bioekonomikos daromą 
poveikį žemės ir jūros naudojimui, taip pat
žemės ir jūros naudojimo pokyčius.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiant spręsti žaliavų prieinamumo 
klausimą privaloma imtis suderintos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
aprėpiančios daugelį disciplinų ir sektorių, 
kad būtų parengti saugūs, ekonomiškai 
pagrįsti, suderinti su aplinka ir socialiniu 
atžvilgiu priimtini sprendimai visose vertės 
kūrimo grandyse (išteklių žvalgymas, 
gavyba, perdirbimas, pakartotinis 
naudojimas, antrinis perdirbimas ir 
pakaitalų taikymas). Su vandeniu 
susijusios problemos, be kita ko, yra 
vandens naudojimo kaimo ir miesto 
vietovėse bei pramonės srityje ir vandens 
bei jūrų ekosistemų apsaugos klausimai. Į 
šias sritis diegiant inovacijas būtų 
suteikiamos galimybės augimui ir darbo 
vietų kūrimui bei naujoviškoms 
pasirinktims, aprėpiančioms mokslą, 
technologiją, ekonomiką, politiką ir 
valdymą. Todėl numatoma įsteigti Europos 
vandens vartojimo efektyvumo ir žaliavų 
srities inovacijų partnerystes.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) pastangoms sukurti Europos 
sanglaudos ir socialinės gerovės modelius 
kaip tarptautines gaires, taip pat TDO 
rekomendacijų intensyvinti mokslinius 
tyrimus ir mokymą, siekiant užtikrinti 
sveikatą, higieną ir saugumą darbe, 
laikymuisi.

Pakeitimas 25

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

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

(b) aprūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis, 
produktyvios jūros ir vandenynai ir 
bioekonomika;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 3.3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Mokslinė ir techninė bazė prisidėtų prie tvaraus žuvininkystės valdymo, pvz., naudojant 
selektyvesnę įrangą ir kitus ekologiškesnius įrankius.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi pašalinti kelis struktūrinius 
trūkumus, kliudančius tinkamai išnaudoti 
inovacijų pajėgumus ir gebėjimą teikti 
naujas paslaugas, produktus ir organizuoti 
procesus. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
Europa turi spręsti – palyginti 
neveiksmingas talentų pritraukimas ir jų 
išlaikymas; nepakankamas turimų 
mokslinio tyrimo galimybių išnaudojimas 
siekiant sukurti ekonominę ir socialinę 

Europa turi pašalinti kelis struktūrinius 
trūkumus, kliudančius tinkamai išnaudoti 
inovacijų pajėgumus ir gebėjimą teikti 
naujas paslaugas, produktus ir organizuoti 
procesus. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
Europa turi spręsti, – palyginti 
neveiksmingas talentų pritraukimas ir jų 
išlaikymas; nepakankamas turimų 
mokslinio tyrimo galimybių išnaudojimas 
siekiant sukurti ekonominę ir socialinę 



PE492.588v02-00 20/21 AD\913182LT.doc

LT

vertę; žemas verslo aktyvumo lygis; 
pavyzdiniuose centruose naudojamų 
išteklių nepakanka siekiant konkuruoti 
pasaulyje; aukštojo mokslo žinių 
trikampiui, moksliniams tyrimams bei 
verslui bendradarbiauti Europos lygiu 
trukdantis pernelyg didelis kliūčių skaičius.

vertę; nepakankamas mokslinių tyrimų 
rezultatų pateikimas rinkoje; žemas verslo 
aktyvumo ir polinkio į verslininkystę lygis; 
mažai viešojo sektoriaus sutelktų 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
technologinę plėtrą; pavyzdiniuose 
centruose naudojamų išteklių, įskaitant 
žmogiškuosius išteklius, nepakanka 
siekiant konkuruoti pasaulyje; aukštojo 
mokslo žinių trikampiui, moksliniams 
tyrimams bei verslui bendradarbiauti 
Europos lygiu trukdantis pernelyg didelis 
kliūčių skaičius.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 3 punkto c papunkčio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Talentingų, kvalifikuotų ir verslių 
žmonių ugdymas naudojant švietimą ir 
mokymą

(c) Talentingų, kvalifikuotų ir verslių 
žmonių ugdymas naudojant aukštos 
kokybės tikslinį švietimą ir mokymą

Pagrindimas

Švietimas ir mokymas turėtų būti tiksliniai, atsižvelgiant į tikruosius Europos piliečių 
poreikius.
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