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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 pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios 
programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Europos horizontas“
(COM(2018) 0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018) 0436),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
173 straipsnio 2 dalį straipsnį ir 182 straipsnio 4 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė 
pasiūlymą Parlamentui (C8-0253/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, 
Regioninės plėtros komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones 
(A8-0000/2018),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) specialiosios programos veiksmais 
reikėtų proporcingomis priemonėmis, 
nedubliuojant ir neišstumiant privačiojo 
sektoriaus finansavimo, spręsti rinkos 
nepakankamumo ar nepakankamo 
investavimo problemas. Jų Europos 
pridėtinė vertė turėtų būti aiški;

(6) specialiosios programos veiksmais 
reikėtų stiprinti, plėsti ir didinti Sąjungos 
mokslinės ir technologinės bazės 
kompetenciją, spręsti pagrindinius 
pasaulinius uždavinius, didinti Sąjungos 
pirmavimą pramonės sektoriuje ir 
išvengiant arba neišstumiant privačiojo 
sektoriaus finansavimo, spręsti rinkos 
nepakankamumo ar nepakankamo 
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investavimo problemas;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į svarbų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų indėlį sprendžiant 
maisto, žemės ūkio, kaimo plėtros ir 
bioekonomikos sričių uždavinius ir siekiant 
pasinaudoti atitinkamomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų galimybėmis, 
užtikrinant glaudžią sinergiją su bendra 
žemės ūkio politika, pagal specialiąją 
programą vykdomai veiklai paremti 2021–
2027 m. laikotarpiu veiksmų grupei 
„Maistas ir gamtos ištekliai“ bus skirta 
10 mlrd. EUR;

(7) atsižvelgiant į svarbų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų indėlį sprendžiant 
maisto, žemės ūkio, kaimo plėtros ir 
bioekonomikos sričių uždavinius ir siekiant 
pasinaudoti atitinkamomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų galimybėmis, 
užtikrinant glaudžią sinergiją su bendra 
žemės ūkio politika, pagal specialiąją 
programą vykdomai veiklai paremti 2021–
2027 m. laikotarpiu veiksmų grupei 
„Maistas ir gamtos ištekliai“ bus skirta 
numatyta suma;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) laikoma, kad kultūros ir kūrybos 
pramonėje (KKP) veikia novatoriškiausios 
įmonės; jos atlieka esminį vaidmenį 
užtikrindamos lingvistinę ir kultūrinę 
įvairovę, pliuralizmą ir teikia inovatyvias 
ir kokybiškas paslaugas, be to, duoda 
teigiamą su inovacijomis susijusį poveikį 
kituose sektoriuose, pavyzdžiui, turizmo, 
mažmeninės prekybos ir skaitmeninių 
technologijų sektoriuose. Kultūros 
paveldas yra sudedamoji Europos 
sanglaudos dalis ir gali padėti sukurti ryšį 
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tarp tradicijos ir inovacijos. Paveldo 
išsaugojimas ir kūrybiškų sprendimo 
būdų sukūrimas, visų pirma 
skaitmeninimo srityje, turi būti mokslinių 
tyrimų programos prioritetas. Pagal 
programą „Europos horizontas“ į 
mokslinių tyrimų veiklą KKP srityje bus 
investuota ne mažiau kaip 500 mln. EUR, 
įskaitant 100 mln. EUR, skirtų Kultūros 
paveldo debesijai sukurti;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) norint baigti kurti bendrąją 
skaitmeninę rinką ir pasinaudoti 
didėjančiomis skaitmeninių ir fizinių 
technologijų susiliejimo galimybėmis, 
reikia paspartinti investicijas. Programa 
„Europos horizontas“ padės siekti šių tikslų 
gerokai padidindama pagrindinių
skaitmeninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklos išlaidas, palyginti su bendrąja 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 
„Horizontas 2020“6. Tai turėtų užtikrinti, 
kad Europa ir toliau liktų skaitmeninės 
srities pasaulio mokslinių tyrimų ir 
inovacijų lydere;

(8) norint baigti kurti bendrąją 
skaitmeninę rinką ir pasinaudoti 
didėjančiomis skaitmeninių ir fizinių 
technologijų susiliejimo galimybėmis, 
reikia paspartinti investicijas. Programa 
„Europos horizontas“ padės siekti šių tikslų 
pagrindinių skaitmeninių mokslinių tyrimų 
ir inovacijų veiklos išlaidoms skiriant ne 
mažiau kaip 16 mlrd. EUR, palyginti su 
bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programą „Horizontas 2020“6. Tai turėtų 
užtikrinti, kad Europa ir toliau liktų 
skaitmeninės srities pasaulio mokslinių 
tyrimų ir inovacijų lydere;

__________________ __________________

6 Komisijos komunikate „Europos 
Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo 
prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni 
daugiametė finansinė programa“ nurodyta, 
kad pagrindinei skaitmeninei veiklai pagal 
bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programą „Horizontas 2020“ išleista 
13 mlrd. EUR (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

6 Komisijos komunikate „Europos 
Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo 
prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni 
daugiametė finansinė programa“ nurodyta, 
kad pagrindinei skaitmeninei veiklai pagal 
bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programą „Horizontas 2020“ išleista 
13 mlrd. EUR (https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).
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Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) finansavimo rūšys ir įgyvendinimo 
metodai pagal šį sprendimą pasirenkami 
atsižvelgiant į jų gebėjimą pasiekti 
konkrečius veiksmų tikslus ir duoti 
rezultatų, visų pirma atsižvelgiant į 
kontrolės išlaidas, administracinę naštą ir 
tikėtiną reikalavimų nesilaikymo riziką.
Kai skiriamos dotacijos, numatoma 
galimybė taikyti fiksuotąsias sumas, 
fiksuotąsias normas ir fiksuotuosius 
vieneto įkainius,

(9) dotacijos bus pagrindinė
finansavimo pagal šį sprendimą rūšis. 
Kitos finansavimo rūšys ir įgyvendinimo 
metodai pasirenkami pagal tai, ar jais 
galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus 
ir duoti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į 
kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir 
interesų konflikto riziką. Kai skiriamos 
dotacijos, numatoma galimybė taikyti 
fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir 
fiksuotuosius vieneto įkainius,

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stiprinti ir skleisti kompetenciją; a) stiprinti, plėsti ir didinti Sąjungos 
mokslinę ir technologinę bazę;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visoje Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje sujungti ir plėtoti mokslinių tyrimų 

c) visoje Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje sujungti, plėtoti ir palengvinti 
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infrastruktūrą; plačiai prieigą prie mokslinių tyrimų 
infrastruktūros;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skatinti atvirąjį mokslą ir užtikrinti 
jo matomumą visuomenėje ir atvirą prieigą 
prie rezultatų;

f) kai tinkama, skatinti atvirąjį 
mokslą ir užtikrinti jo matomumą 
visuomenėje ir atvirą prieigą prie rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) gerinti inovacijų gebėjimus; n) gerinti gebėjimus ir skatinti 
kūrybiškumą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje;

Or. en

Pagrindimas

Kūrybiškumas yra esminė inovacijų prielaida.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) II veiklos sritis „Pasauliniai 
uždaviniai ir pramonės 
konkurencingumas“, kurią sudaro šie 

2) II veiklos sritis „Pasauliniai 
uždaviniai ir Europos pramonės 
konkurencingumas“, kurią sudaro šie 
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elementai: elementai:

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) I priedo II veiklos srities 2 skirsnyje 
aprašyta veiksmų grupė „Įtrauki ir saugi
visuomenė“;

b) I priedo II veiklos srities 2 skirsnyje 
aprašyta veiksmų grupė „Įtrauki ir 
kūrybiška visuomenė“;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 2 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) veiksmų grupė „Saugi 
visuomenė“;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) III veiklos sritis „Atvirosios 
inovacijos“, kurią sudaro šie elementai:

3) III veiklos sritis „Inovatyvi 
Europa“, kurią sudaro šie elementai:

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) I priedo dalies „Europos mokslinių 
tyrimų erdvės stiprinimas“, 1 skirsnyje 
aprašytas keitimasis kompetencija;

a) I priedo dalies „Europos mokslinių 
tyrimų erdvės stiprinimas“, 1 skirsnyje 
aprašytas aprašyta kompetencijos sklaida;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento ... Bendrosios 
programos / dalyvavimo taisyklių 
reglamento 9 straipsnio 1 dalį specialiosios 
programos įgyvendinimo 2021–2027 m. 
finansinis paketas sudaro 
94 100 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

1. Pagal Reglamento ... Bendrosios 
programos / dalyvavimo taisyklių 
reglamento 9 straipsnio 1 dalį specialiosios 
programos įgyvendinimo 2021–2027 m. 
finansinis paketas sudaro 
120 000 000 000 EUR dabartinėmis 
kainomis.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienai misijai gali būti sukurta 
misijos valdyba. Ją sudaro maždaug 15 
aukšto lygio asmenų, įskaitant atitinkamų 
galutinių naudotojų atstovus. Misijos grupė
pataria dėl:

1. Kiekvienai misijai gali būti sukurta 
misijos valdyba, kuri bendrai rengia 
misijas ir valdo jų įgyvendinimą. Ją sudaro 
maždaug 15 aukšto lygio asmenų, įskaitant 
atitinkamų galutinių naudotojų atstovus. 
Misijos grupę, inter alia, sudaro 
akademinės bendruomenės, mokslinių 
tyrimų ir technologijų organizacijų, visų 
dydžių įmonių, teritorinių valdžios 
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institucijų atstovai ir susiję galutinių 
naudotojų atstovai. Misijos grupės narius 
paskiria Komisija, laikydamasi 
nepriklausomos ir skaidrios šių narių 
atrankos procedūros, įskaitant atvirą 
kvietimą pareikšti susidomėjimą. Jie 
pataria dėl:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti misijų poveikį, misijų valdybose turėtų dalyvauti svarbiausi mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srities subjektai, įskaitant teritorines valdžios institucijas, siekiant 
geresnės sąveikos su regioniniais fondais.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) darbo programų turinio ir jų 
persvarstymo, kai to reikia misijos tikslams 
pasiekti, bendradarbiaujant su 
suinteresuotosiomis šalimis ir, prireikus, su 
visuomene;

a) atitinkamų veiksmų grupių darbo 
programų turinio ir jų persvarstymo, kai to 
reikia misijos tikslams pasiekti, 
bendradarbiaujant su suinteresuotosiomis 
šalimis ir, prireikus, su visuomene;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Misijos įgyvendinamos skelbiant 
kolektyvinius kvietimus teikti pasiūlymus 
pagal atitinkamų veiklos sričių darbo 
programas. Skelbiant kvietimus teikti 
pasiūlymus, turi būti sudarytos sąlygos 
pateikti projektų paraiškas visais 
technologinės ir visuomeninės parengties 
lygmenimis.
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Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Išsami informacija apie misijos 
įgyvendinimą, įskaitant taikymo sritį, 
rodiklius, išmatuojamus tikslus ir 
tarpinius rezultatus, sąveiką su kitais 
Sąjungos fondais ir ryšius su Europos 
partnerystėmis, apibrėžiama 
strateginiuose mokslinių tyrimų ir 
inovacijų planuose, kaip nustatyta šio 
sprendimo I priede.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. EMTT veikla remiami moksliniai 
tyrimai, kuriuos visose srityse vykdo 
Europos lygmeniu tarpusavyje 
konkuruojančios atskirų valstybių ir 
tarpvalstybinės grupės.

5. EMTT veikla remiami moksliniai 
tyrimai, kuriuos visose srityse vykdo 
Europos lygmeniu tarpusavyje 
konkuruojančios atskirų valstybių ir 
tarpvalstybinės grupės. Siekiant didinti 
sėkmingos EMTT patvirtinimo 
koncepcijos poveikį, schema turėtų būti 
atvira ne EMTT dotacijų gavėjams, kurie 
laikosi visų tinkamumo kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pažangumo ženklas skiriamas 
EMTT patvirtinimo koncepcijos paramos 
gavėjui, jeigu pasiūlymas yra tinkamas 
finansuoti, atitiko taikytinas ribas ir 
negali būti finansuojamas pagal kitus 
konkrečius kvietimus teikti pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

Pažangumo ženklas taip pat turėtų būti suteikiamas EMTT patvirtinimo koncepcijai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mokslo taryba veikia vien tik 
siekdama įgyvendinti EMTT tikslą pagal 6 
straipsnyje nustatytus principus. Ji veikia 
nepažeisdama etikos ir sąžiningumo 
principų, o savo darbą vykdo efektyviai ir 
kiek įmanoma skaidriau.

4. Mokslo taryba veikia vien tik 
siekdama įgyvendinti EMTT tikslą pagal 6 
straipsnyje nustatytus principus. Ji veikia 
visiškai nepriklausomai, nepažeisdama 
etikos ir sąžiningumo principų, o savo 
darbą vykdo efektyviai ir kiek įmanoma 
skaidriau.

Or. en

Pagrindimas

EMTT Mokslo taryba privalo išlaikyti savo nepriklausomumą ir būti „veiklos moksliniu 
požiūriu kokybės garantu“.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įsteigia Europos inovacijų 
tarybą (EIT), kad ji įgyvendintų su EIT 
susijusius III veiklos srities „Atvirosios 

1. Komisija įsteigia Europos inovacijų 
tarybą (EIT), kad ji įgyvendintų su EIT 
susijusius III veiklos srities „Inovatyvi 
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inovacijos“ veiksmus. EIT veikia 
orientuodamasi į proveržio ir radikalias 
inovacijas ir vadovaudamasi 
savarankiškumo, gebėjimo prisiimti riziką, 
rezultatyvumo, efektyvumo, skaidrumo ir 
atskaitomybės principais.

Europa“ veiksmus. EIT veikia 
orientuodamasi į naujas idėjas, kurios gali 
padėti sukurti proveržio ir radikalias 
inovacijas ir vadovaudamasi 
savarankiškumo, gebėjimo prisiimti riziką, 
rezultatyvumo, efektyvumo, skaidrumo ir 
atskaitomybės principais, laikantis 
bendros Sąjungos konkurencingumo ir 
subsidiarumo strategijos.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EIT dalyvavimas bus numatytas 
dviejose priemonėse „Pathfinder“ ir 
„Accelerator“, kaip aprašyta šio 
sprendimo I priede. Abiejų priemonių 
tikslas – sukurti naujus pasikartojančius 
inovacijų modelius, kurie gali padėti 
užtikrinti sisteminę paramą inovacijoms.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Kai tinkama, EIT tikslai ir 
veiksmai susiejami su kitomis programų 
dalimis, taip pat kitais nacionaliniais ir 
Sąjungos fondais, visų pirma Europos 
inovacijos ir technologijos institutu ir 
„InvestEU“.

Or. en
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dėl to neatsirastų konkurencijos 
iškraipymų, kurie prieštarautų bendrajam 
interesui.

b) dėl to neatsirastų konkurencijos 
iškraipymų arba nebūtų išstumiamos 
privačios investicijos.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija užtikrina struktūrinį 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto ir EIT bendradarbiavimą visais 
lygmenimis.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Europos inovacijos ir technologijos institutas per savo ŽIB taip pat 
rėmė didelį potencialą turinčius novatorius, įskaitant prieigos suteikimą privatiems 
investuotojams, rizikos kapitalą, bendras investicijas ir kitus finansavimo šaltinius, būtina 
nustatyti Europos inovacijos ir technologijos instituto ir EIT struktūrinį bendradarbiavimą 
siekiant užtikrinti visišką papildomumą ir išvengti nereikalingo dubliavimo.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) III veiklos srities „Atvirosios 
inovacijos“ EIT elemento bendros 

a) III veiklos srities „Inovatyvi 
Europa“ EIT elemento bendros strategijos;
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strategijos;

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) sisteminis ir nuolatinis EIT 
veiksmų vertinimo procesas;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi prašymą EIT valdyba gali teikti 
rekomendacijas Komisijai:

Gavusi prašymą EIT valdyba, ir kai tai 
tinkama koordinuojant veiklą su Europos 
inovacijos ir technologijos instituto 
valdančiąja taryba, gali teikti 
rekomendacijas Komisijai:

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Europos inovacijos ir technologijos instituto valdyba turi panašius 
įgaliojimus, taip pat atsižvelgiant į žinias, kurias Europos inovacijos ir technologijos 
institutas įgijo per pastaruosius 10 metų, Europos inovacijos ir technologijos instituto 
valdyba, kai tinkama, turėtų pateikti bendras rekomendacijas.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendradarbiaujant su atitinkamomis 
Komisijos tarnybomis nustatyti galimas 
reguliavimo kliūtis, su kuriomis susiduria 
verslininkai, visų pirma tie, kuriems 
suteikta parama pagal EIT elementą;

b) bendradarbiaujant su atitinkamomis 
Komisijos tarnybomis ir Europos 
inovacijos ir technologijos institutu
nustatyti galimas reguliavimo kliūtis, su 
kuriomis susiduria verslininkai, visų pirma 
tie, kuriems suteikta parama pagal EIT 
elementą;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT valdyba veikia siekdama EIT elemento
tikslų. Ji veikia nepažeisdama etikos ir 
sąžiningumo principų, o savo darbą vykdo 
efektyviai ir skaidriai.

EIT valdyba veikia siekdama EIT tikslų 
atsižvelgdama į Sąjungos strategijos 
konkurencingumą. Ji veikia nepažeisdama 
etikos ir sąžiningumo principų, o savo 
darbą vykdo efektyviai ir skaidriai, 
stengdamasi išvengti konkurencijos 
iškraipymų vidaus rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

EIT veiks konkurencingoje srityje. Būtina visiškai užtikrinti, kad intervencijos neiškraipytų 
konkurencijos ar nesukurtų nesąžiningų sąlygų.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT valdybą sudaro nuo 15 iki 20 aukšto 
lygio asmenų iš įvairių Europos inovacijų 
ekosistemos dalių, įskaitant verslininkus, 
įmonių vadovus, investuotojus ir
mokslininkus. Ji prisideda prie 

EIT valdybą sudaro nuo 15 iki 20 aukšto 
lygio asmenų iš įvairių Europos inovacijų 
ekosistemos dalių, įskaitant verslininkus, 
pramonės vadovus, ekonomistus, 
investuotojus, mokslininkus ir inovacijų 
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informavimo veiklos, o EIT valdybos 
nariai siekia didinti EIT vardo prestižą.

politikos akademinius ekspertus. Ji 
prisideda prie informavimo veiklos, o EIT 
valdybos nariai siekia didinti EIT vardo 
prestižą.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT valdyba turi pirmininką, kurį skiria 
Komisija po skaidrios atrankos procedūros. 
Pirmininkas yra su inovacijų pasauliu 
susijęs aukšto rango viešas asmuo.

EIT valdyba turi pirmininką, kurį skiria 
Komisija po skaidrios atrankos procedūros. 
Pirmininkas yra su mokslinių tyrimų ir 
inovacijų pasauliu susijęs aukšto rango 
viešas asmuo.

Or. en

Pagrindimas

EIT valdybos pirmininko išsilavinimas ir veikla turėtų derėti su plačia EIT misija ir jos 
finansavimo priemonėmis („Pathfinder“, „Accelerator“), siekiant pažangių mokslinių tyrimų 
ir veiksmų inovacijų srityje.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininkas pirmininkauja EIT valdybai, 
rengia posėdžius, skiria nariams užduotis ir 
gali sukurti specialius pogrupius, visų 
pirma siekiant nustatyti atsirandančias EIT 
portfelio technologijų tendencijas. Jis 
viešina EIT, palaiko ryšius su Komisija ir 
atstovauja EIT inovacijų pasaulyje. Kad 
pirmininkas galėtų vykdyti savo pareigas, 
Komisija gali jam suteikti administracinę 
paramą.

Pirmininkas pirmininkauja EIT valdybai, 
rengia posėdžius, skiria nariams užduotis ir 
gali sukurti specialius pogrupius, visų 
pirma siekiant nustatyti atsirandančias EIT 
portfelio technologijų tendencijas. Jis 
viešina EIT, palaiko ryšius su Komisija ir 
atstovauja EIT mokslinių tyrimų ir 
inovacijų pasaulyje. Kad pirmininkas 
galėtų vykdyti savo pareigas, Komisija gali 
jam suteikti administracinę paramą.



gPE625.306v01-00 20/144 PR\1158114LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo programos Strateginis planavimas ir darbo
programos

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 110 straipsnyje 
nurodytas darbo programas. Jos 
parengiamos laikantis strateginio 
planavimo proceso, kaip aprašyta šio 
sprendimo I priede.

Konkrečių programų įgyvendinimas turi 
būti grindžiamas konkrečiais kas dvejus 
metus rengiamais mokslinių tyrimų ir 
inovacijų planais, kurie tvirtinami 
priimant deleguotuosius aktus pagal šio 
reglamento 6 straipsnį ir kuriuos rengiant 
vadovaujamasi skaidriu ir strateginiu 
daugiamečiu mokslinių tyrimų ir 
inovacijos veiklos planavimo procesu, visų 
pirma atsižvelgiant į veiklos sritį 
„Pasauliniai uždaviniai ir Europos 
pramonės konkurencingumas“. 
Konsultacijos su nacionalinėmis 
institucijomis, Europos Parlamentu ir 
suinteresuotųjų šalių atstovais dėl 
prioritetų ir tinkamos veiksmų rūšys bei 
įgyvendinimo formos turi padėti užtikrinti 
derėjimą su kitomis susijusiomis Sąjungos 
programomis ir padidinti nuoseklumą 
atsižvelgiant į nacionalines MTTP 
finansavimo programas ir prioritetus, taip 
sustiprinant EMTE, kaip aprašyta šio 
sprendimo I priede.

Remiantis mokslinių tyrimų ir inovacijų 
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planu, programa įgyvendinama vykdant 
Finansinio reglamento 110 straipsnyje 
nurodytas darbo programas.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visos veiklos srities „Pasauliniai 
uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ 
veiksmų grupės, programa „Marie 
Skłodowskos-Curie veiksmai“, mokslinių 
tyrimų infrastruktūros, parama inovacijų 
ekosistemoms, dalijimasis kompetencija ir 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sistemos reformavimas ir gerinimas, 
laikydamasi 12 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros;

b) visos veiklos srities „Pasauliniai 
uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ 
veiksmų grupės, programa „Marie 
Skłodowskos-Curie veiksmai“, mokslinių 
tyrimų infrastruktūros, parama inovacijų 
ekosistemoms, kompetencijos sklaida ir 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sistemos reformavimas ir gerinimas, 
laikydamasi 12 straipsnio 4 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros;

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Integruotas programos „Europos 
horizontas“ lygmens tikslų įgyvendinimas 
bus užtikrintas daugiamečiu strateginiu 
planavimu. Taip planuojant bus sutelktas 
dėmesys į bendrą programos poveikį ir į 
skirtingų dalių derėjimą, taip pat į sinergiją 
su kitomis ES programomis bei parama, 
teikiama kitoms ES politikos sritims ir 
gaunama iš jų.

Programa „Europos horizontas“ 
įgyvendinama vykdant įtraukų ir skaidrų 
programos finansuojamos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklos strateginio 
planavimo procesą.

Laikantis strateginio planavimo proceso, 
užtikrinamas programos „Europos 
horizontas“ lygmens tikslų įgyvendinimas 
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šiuo tikslu apibrėžiant finansavimo 
prioritetus. Taip bus sutelktas dėmesys į 
programos poveikį ir į skirtingų dalių 
derėjimą, taip pat į sinergiją su kitomis ES 
programomis bei parama, teikiama kitoms 
ES politikos sritims ir gaunama iš jų. 
Strateginio planavimo procesas ir 
strateginio mokslinių tyrimų ir inovacijų 
plano patvirtinimas priimant deleguotąjį 
aktą padidins atsakomybę ir supratimą 
apie programos tikslą didesnėje 
visuomenės dalyje ir sudarys sąlygas 
teisės aktų leidėjams, suinteresuotosioms 
šalims ir valstybėms narėms gauti visą 
informaciją apie numatytas iniciatyvas. 
Strateginis planavimas padės formuoti ir 
įgyvendinti atitinkamų apimamų sričių 
politiką Sąjungos lygmeniu ir papildyti 
valstybių narių politikos sritis. Tai 
sudarys sąlygas supaprastinti finansavimo 
aplinką, išvengti dubliavimo ir 
sutampančių finansavimo galimybių, taip 
pat padės skatinti greitesnę mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatų sklaidą ir 
panaudojimą.

Siekdama reaguoti į šiuos uždavinius, 
Komisija pradės atvirų konsultacijų etapą 
su valstybėmis narėmis, Europos 
Parlamentu, suinteresuotosiomis šalimis, 
įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijas, dėl strateginių prioritetų, 
įskaitant misijas, pagal veiksmų sritį 
„Pasauliniai uždaviniai ir Europos 
pramonės konkurencingumas“ ir dėl 
tinkamų rūšių priemonių, visų pirma 
Europos partnerysčių. Visos partnerystės 
ir misijos arba bet kuri kita strateginė 
nauja iniciatyva nustatoma šiame 
mokslini tyrimų ir inovacijų plane prieš 
jas įtraukiant į programas.

Kalbant apie Europos partnerystes, 
pažymėtina, kad strateginiame mokslinių 
tyrimų ir inovacijų plane bus aptartas ir 
logiškai pagrįstas Europos partnerysčių 
sukūrimas, sujungimas ir atsisakymas. 
Bus svarstoma galimybė pratęsti visas 
tvirtas partnerystes, pavyzdžiui, bendras 
technologijų iniciatyvas, tęsti po 2020 m. 
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atsižvelgiant į jų pridėtinę vertę 
pritraukiant ir telkiant privačias 
investicijas ir įnašus į fondų sinergiją 
(t. y. „Švarus dangus“ pasirašė 
partnerystės sutartis su 17 valstybių narių 
ir regionų iš visos Europos). Kaip ir 
programoje „Horizontas 2020“, 
pasiūlymai dėl bendrųjų įmonių bus 
pateikiami Tarybos reglamentų forma.

Pasiūlyme dėl teisėkūra priimamo 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo dėl Europos inovacijos ir 
technologijos instituto strateginės 
inovacijų darbotvarkė bus nustatyti 
dabartinės ir naujos ŽIB. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ remiamos ABT 
pavyzdinės iniciatyvos (dabartinė Grafeno 
pavyzdinė iniciatyva, Žmogaus smegenų 
projektas, Kvantų pavyzdinė iniciatyva) 
toliau bus remiamos pagal programą. Jei 
bus kitų ABT pavyzdinių iniciatyvų, jos, 
būdamos iš esmės analogiškos misijoms, 
pagal šią bendrąją programą gali būti 
remiamos kaip į ateities ir 
besiformuojančias technologijas 
orientuotos misijos. Misijos turėtų padėti 
stiprinti su bendradarbiavimu susijusius 
programos aspektus ir sustiprinti 
dabartines Europos partnerystes, kurios 
galėtų veikti kaip misijų įgyvendinimą 
padedantys užtikrinti ramsčiai. Misijoms 
bus būdingi technologiniai ir 
visuomeniniai elementai, be to, jos bus 
apibrėžtos glaudžiai bendradarbiaujant su 
GD.

Strateginis planavimas padės nustatyti 
esamus ryšius tarp programos „Europos 
horizontas“ ir kitų Sąjungos programų, 
įskaitant Euratomo programą, kurioje 
numatytos Sąjungos fondų sinergijos 
galimybės. Programa „Europos 
horizontas“ taps mokslinių tyrimų ir 
inovacijų visose susijusiose programose, 
numatytose Sąjungos biudžete ir 
nefinansavimo priemonėse, atspirties 
tašku. Taip bus paskatinta ir spartesnė 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatų 
sklaida ir panaudojimas ir išvengta 
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finansavimo galimybių dubliavimo ir 
dalinio sutapimo. Strateginis planavimas 
sudarys sąlygas susieti Jungtinio tyrimų 
centro mokslinių tyrimų tiesioginius 
veiksmus su kitais programos lėšomis 
remiamais veiksmais, įskaitant rezultatų 
panaudojimą politikos reikmėms.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginio planavimo procese bus 
skatinamas aktyvus piliečių ir pilietinės 
visuomenės organizacijų dalyvavimas 
visuose mokslinių tyrimų ir inovacijų 
etapuose, bendras žinių kūrimas, 
veiksmingas lyčių lygybės skatinimas, 
įskaitant lyčių aspekto integravimą į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį, taip 
pat bus užtikrinamas ir skatinamas 
aukščiausių etikos ir sąžiningumo 
standartų laikymasis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta pakeičiant I priedo pirmą pastraipą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame procese vyks intensyvios 
konsultacijos ir keitimasis informacija su 
valstybėmis narėmis ir, kai tikslinga, 
Europos Parlamentu, ir įvairiomis 

Išbraukta.
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suinteresuotosiomis šalimis dėl prioritetų, 
misijų pagal veiklos sritį „Pasauliniai 
uždaviniai ir pramonės 
konkurencingumas“ ir tinkamų rūšių 
veiksmų, kurių reikėtų imtis, ypač dėl 
Europos partnerystės organizacijų.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta pakeičiant I priedo pirmą pastraipą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis tokiomis išsamiomis 
konsultacijomis, per strateginį planavimą 
bus nustatyti bendri tikslai ir bendros 
veiklos sritys, pvz., partnerystės sritys 
(siūlomu teisiniu pagrindu nustatomos tik 
bendro pobūdžio jų įgyvendinimo 
priemonės ir kriterijai) ir misijos sritys.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta pakeičiant I priedo pirmą pastraipą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginis planavimas padės formuoti 
atitinkamų apimamų sričių politiką ir ją 
įgyvendinti ES lygmeniu ir papildyti 
valstybių narių politiką ir politikos 
metodus. Siekiant, kad moksliniai tyrimai 
ir inovacijos labiau padėtų įgyvendinti 
politiką, strateginio planavimo proceso 

Išbraukta.
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metu bus atsižvelgta į ES politikos 
prioritetus. Taip pat bus atsižvelgta į 
prognozes, tyrimus, kitus mokslinius 
faktus ir svarbias esamas ES ir 
nacionalinio lygmens iniciatyvas.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta I priedo pirma pastraipa.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginiuose planuose bus skatinama 
programos „Europos horizontas“ ir kitų 
Sąjungos programų, įskaitant Euratomo 
programą, sinergija, todėl jie taps 
mokslinių tyrimų ir inovacijų atskaitos 
tašku visoms susijusioms ES biudžeto 
programoms ir su finansavimu 
nesusijusioms priemonėms. Taip bus 
paskatinta ir spartesnė mokslinių tyrimų 
ir inovacijų rezultatų sklaida ir 
panaudojimas ir išvengta finansavimo 
galimybių dubliavimo ir dalinio sutapimo. 
Strateginis planavimas sudarys sąlygas 
susieti Jungtinio tyrimų centro mokslinių 
tyrimų tiesioginius veiksmus su kitais 
programos lėšomis remiamais veiksmais, 
įskaitant rezultatų panaudojimą politikos 
reikmėms.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta pakeičiant I priedo pirmą pastraipą.



PR\1158114LT.docx 27/144 PE625.306v01-00

LT

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginiame plane bus išdėstyta 
daugiametė darbo programos turinio 
realizavimo strategija (kaip nurodyta 11 
straipsnyje), kartu užtikrinant pakankamą 
lankstumą, kad būtų galima greitai 
reaguoti į nenumatytas galimybes ir 
krizes. Kadangi programos „Europos 
horizontas“ trukmė yra 7 metai, 
ekonominės, socialinės ir politinės 
aplinkybės, kuriomis ji bus įgyvendinama, 
per programos gyvavimo laiką gali 
kardinaliai pasikeisti. Reikia galimybių 
programą „Europos horizontas“ greitai 
pritaikyti prie šių pokyčių. Todėl bus 
galimybė numatyti paramą veiklai, kuri 
toliau tekste neapibrėžta, kai tai tinkamai 
pagrįsta, siekiant spręsti esminių pokyčių 
arba nenumatytų įvykių, politikos 
poreikių ar kritinių situacijų klausimus, 
pvz., reaguojant į didelę grėsmę sveikatai, 
kurią kelia, pvz., epidemijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta pakeičiant I priedo pirmą pastraipą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Europos 
horizontas“ bus ypač stengiamasi 
užtikrinti subalansuotą ir platų požiūrį į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, kai 
neapsiribojama tik naujų produktų
procesų ir paslaugų kūrimu žinių ir 

Išbraukta.
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proveržių mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet vyks ir dabartinių 
technologijų pritaikymas naujoms 
reikmėms, nuolatinis tobulinimas, su 
technologijomis nesusijusių ir socialinių 
naujovių diegimas. Sistemingas, 
tarpdisciplininis, įvairius sektorius ir 
įvairias politikos sritis apimantis požiūris į 
mokslinių tyrimų inovacijas užtikrins, kad 
uždavinius būtų galima spręsti kartu 
sudarant palankias sąlygas kurtis 
naujoms konkurencingoms įmonėms ir 
pramonės šakoms, skatinant 
konkurenciją, privačiojo sektoriaus 
investicijas ir vidaus rinkoje išsaugant 
vienodas konkurencijos sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta I priedo pirma pastraipa.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos srityse „Pasauliniai uždaviniai ir 
pramonės konkurencingumas“ ir 
„Atvirosios inovacijos“ mokslinius 
tyrimus ir inovacijas papildys veikla, 
glaudžiai susijusi su galutiniais 
naudotojais ir rinka, pvz., 
demonstravimas, bandymai arba 
koncepcijos pagrindimas; tačiau ši veikla 
neapima komercializacijos veiksmų, kurie 
nenumatyti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
etape. Taip pat bus numatyta remti į 
paklausą orientuotą veiklą, kurią vykdant 
būtų paspartintas įvairių inovacijų 
panaudojimas ir sklaida. Dėmesys bus 
skiriamas neįpareigojantiems kvietimams 
pateikti pasiūlymus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Perrašyta pakeičiant I priedo pirmą pastraipą.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai 
ir pramonės konkurencingumas“, kuri 
grindžiama patirtimi, įgyta įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“, socialiniai 
ir humanitariniai mokslai bus 
visapusiškai integruoti į visas veiksmų 
grupes, įskaitant specialią ir siauro 
profilio veiklą. Atitinkamai su jūrų ir 
jūrininkystės sričių moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis susijusi veikla bus 
įgyvendinta strategiškai ir kompleksiškai 
vadovaujantis ES integruota jūrų politika, 
bendra žuvininkystės politika ir 
tarptautiniais įsipareigojimais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta pakeičiant I priedo pirmą pastraipą.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo vienuolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią programą ir toliau bus remiama 
pagal programą „Horizontas 2020“ 
programa remiama ateities ir 
besiformuojančių technologijų (ABT) 
pavyzdinė iniciatyva. Jei bus kitų ABT 
pavyzdinių iniciatyvų, jos, būdamos iš 
esmės analogiškos misijoms, bus pagal šią 
bendrąją programą remiamos kaip į 
ateities ir besiformuojančias technologijas 

Išbraukta.
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orientuotos misijos.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta pakeičiant I priedo pirmą pastraipą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dialogai su ES tarptautiniais partneriais 
mokslinio ir technologinio 
bendradarbiavimo srityje bei politikos 
dialogai su pagrindiniais pasaulio 
regionais labai padės sistemingai nustatyti 
bendradarbiavimo galimybes, o pagal 
šalis ir (arba) regionus diferencijuotas 
bendradarbiavimas padės nustatyti 
prioritetus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta pakeičiant I priedo pirmą pastraipą.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo trylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos inovacijos ir technologijos 
institutas (EIT) dėl inovacijų 
ekosistemoms skiriamo dėmesio savaime 
atitinka programos „Europos horizontas“ 
veiklos sritį „Atvirosios inovacijos“, vis 
dėlto EIT žinių ir inovacijų bendrijų 
(ŽIB) planavimas strateginio planavimo 
procese bus derinamas su veiklos sritimi 
„Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 

Išbraukta.
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konkurencingumas“.

Or. en

Pagrindimas

Perrašyta pakeičiant I priedo pirmą pastraipą.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 a paantraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Spartus mokslinių tyrimų rezultatų ir 
inovacijų diegimas

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 13 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Europos horizontas“ suteiks 
galimybę visų rūšių paramos gavėjams 
greičiau kreiptis dėl finansavimo pagal 
atrinktas programos dalis. Pagal šį 
požiūrį moksliniai tyrimai ir inovacijos 
bus remiami visose veiksmų srityse, taip 
pat bus remiama EIT ir kompetencijos 
sklaidos dalis, apimanti fundamentinių 
mokslinių tyrimų veiksmus, artimus 
rinkos sąlygoms. Remiantis sėkmingu 
dabartinės spartaus inovacijų diegimo 
priemonės įgyvendinimu pagal programą 
„Horizontas 2020“, šis metodas bus 
pagrįstas principu „iš apačios į viršų“ ir 
nuolatiniais atvirais konkursais bei 
laikotarpiu iki dotacijos, kuris neviršija 
šešių mėnesių. Kompetencijos sklaidos 
dalyje pagal šį metodą taip pat bus 
remiamos mažiau išsivysčiusių valstybių 
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narių galimybės greičiau gauti lėšų 
laikantis principo „iš apačios į viršų“. Ne 
mažiau kaip 15 proc. programos biudžeto 
skiriama vadovaujantis spartaus 
įgyvendinimo principu. Viename veiksme 
dalyvauja ne daugiau kaip penki teisės 
subjektai.

Or. en

Pagrindimas

Europai reikalinga sparčiau įgyvendinama programa, jeigu ji nori veiksmingai reaguoti į 
dabartinius pasaulinius uždavinius.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo dvidešimt trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimties tvarka, kai reikia paskirti 
geriausius turimus ekspertus ir (arba) 
kvalifikuotų ekspertų sąrašas yra ribotas, 
nepriklausomi ekspertai, talkinantys 
vertinimo komitetui ar esantys jo nariais, 
gali vertinti specialius pasiūlymus, dėl 
kurių jie yra deklaravę galimai turintys 
interesų. Šiuo atveju Komisija arba 
finansavimo įstaiga imasi visų būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų 
vertinimo proceso sąžiningumą. 
Vertinimo procesas bus atitinkamai 
valdomas, įskaitant etapą, kurio metu 
tarpusavyje bendraus įvairūs ekspertai. 
Nustatydamas, kurie pasiūlymai yra 
tinkami finansuoti, vertinimo komitetas 
atsižvelgs į konkrečias aplinkybes.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė suteikia galimybę pasirinkti bet kurios rūšies ekspertą, kuris išreiškė potencialų 
susidomėjimą. Reikėtų paaiškinti, kad šių rūšių ekspertai turėtų turėti ne žemesnę 
kvalifikaciją, nei reikalaujama pagal atitinkamą temą.
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Pakeitimas 55

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors ES ir toliau išleidžia daugiausiai 
mokslinių publikacijų pasaulyje, iš esmės ji 
yra „masinė žinių gamintoja“, pagal savo 
dydį turinti palyginti nedaug pasaulinio 
lygio kompetencijos centrų ir didelėse 
srityse demonstruojanti vidutiniškus ir 
prastus veiklos rezultatus. Palyginti su 
JAV, o dabar tam tikru mastu ir su Kinija, 
ES vis dar yra linkusi vadovautis 
paskirstytos kompetencijos modeliu, kurį 
taikant ištekliai paskirstomi tarp daugelio 
tyrėjų ir mokslinių tyrimų institucijų. Kita 
problema yra ta, kad daugelyje ES šalių 
viešasis sektorius dar nepasiūlo 
pakankamai patrauklių sąlygų geriausiems 
tyrėjams. Dėl šių veiksnių Europa tampa 
palyginti nepatrauklia pasauliniu mastu 
konkuruojant dėl mokslinių talentų.

ES ir toliau išleidžia daugiausiai mokslinių 
publikacijų pasaulyje. Palyginti su JAV, o 
dabar tam tikru mastu ir su Kinija, ES 
vadovaujasi paskirstytos kompetencijos 
modeliu, kurį taikant ištekliai paskirstomi 
tarp daugelio tyrėjų ir mokslinių tyrimų 
institucijų. Kita problema yra ta, kad 
daugelyje ES šalių viešasis sektorius dar 
nepasiūlo pakankamai patrauklių sąlygų 
geriausiems tyrėjams. Dėl šių veiksnių 
Europa tampa palyginti nepatrauklia 
pasauliniu mastu konkuruojant dėl 
mokslinių talentų.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dabartinės schemos, pavyzdžiui, 
patvirtinimo koncepcija, bus sustiprintos, 
kad apimtų pirmuosius veiksmus, kurių 
imantis mokslinių tyrimų rezultatai 
pateikiami kaip komercinę ar socialinę 
vertę turintys pasiūlymai. Ne EMTT 
dotacijų gavėjai taip pat turi turėti 
galimybę dalyvauti schemoje, jeigu jie 
laikosi tinkamumo kriterijų.

Or. en
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– parama pradedantiesiems tyrėjams, 
turintiems pažangių idėjų, kad jie galėtų 
tapti nepriklausomi, stiprindami savo 
mokslinių tyrimų grupę arba programą;

– parama pradedantiesiems tyrėjams, 
turintiems pažangių idėjų bet kurioje 
mokslinių tyrimų srityje, kad jie galėtų 
tapti nepriklausomi, stiprindami savo 
mokslinių tyrimų grupę arba programą;

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nauji darbo metodai mokslo 
pasaulyje, kurie galėtų paskatinti proveržį 
užtikrinančius rezultatus ir sudaryti
palankesnes sąlygas finansuojamų 
mokslinių tyrimų komerciniam ir 
socialiniam inovacijų potencialui;

– nauji darbo metodai mokslo 
pasaulyje, kurie galėtų paskatinti proveržį 
užtikrinančius rezultatus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas finansuojamų 
mokslinių tyrimų komerciniam ir 
socialiniam inovacijų potencialui, kai 
tinkama, sąveikaujant programai 
„Europos horizontas“ ir kitoms Sąjungos 
programoms;

Or. en

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto antros pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dalijimasis patirtimi ir geriausios 
patirties pavyzdžiais su regioninėmis ir 
nacionalinėmis mokslinių tyrimų 

– patirties ir geriausios patirties 
pavyzdžių sklaida tarp Sąjungos įstaigų, 
taip pat regioninių ir nacionalinių
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finansavimo agentūromis, skatinant 
pažangių tyrėjų rėmimą;

mokslinių tyrimų finansavimo agentūrų, 
skatinant pažangių tyrėjų rėmimą;

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa yra turi didelį mokslinį potencialą –
1,8 mln. tyrėjų dirba tūkstančiuose 
universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir 
pasaulyje pirmaujančiose įmonėse. Tačiau 
numatoma, kad iki 2027 m. ES turės 
parengti ir įdarbinti bent 1 mln. naujų 
tyrėjų, kad pasiektų užsibrėžiamus tikslus, 
susijusius su didesnėmis investicijomis į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas. Šis 
poreikis ypač stipriai jaučiamas 
neakademiniame sektoriuje. ES privalo 
labiau stengtis skatinti jaunas moteris ir 
vyrus siekti karjeros mokslinių tyrimų 
srityje, pritraukti tyrėjus iš trečiųjų šalių, 
išlaikyti savo pačios tyrėjus ir susigrąžinti į 
Europą kitose šalyse dirbančius Europos 
tyrėjus. Be to, siekiant plačiau skleisti 
kompetenciją, visoje Europos mokslinių 
tyrimų erdvėje (EMTE) būtina dar labiau 
gerinti tyrėjų darbo sąlygas. Šiuo požiūriu 
reikia stipresnių ryšių, ypač su Europos 
švietimo erdve (EŠE), Europos regioninės 
plėtros fondu (ERPF) ir Europos socialiniu 
fondu (ESF+).

Europa yra turi didelį mokslinį potencialą –
1,8 mln. tyrėjų dirba tūkstančiuose 
universitetų, mokslinių tyrimų centrų ir 
pasaulyje pirmaujančiose įmonėse. Tačiau 
numatoma, kad iki 2027 m. ES turės 
parengti ir įdarbinti bent 1 mln. naujų 
tyrėjų, kad pasiektų užsibrėžiamus tikslus, 
susijusius su didesnėmis investicijomis į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas. Šis 
poreikis ypač stipriai jaučiamas 
neakademiniame sektoriuje. ES privalo 
labiau stengtis skatinti jaunas moteris ir 
vyrus siekti karjeros mokslinių tyrimų 
srityje, pritraukti tyrėjus iš trečiųjų šalių, 
išlaikyti savo pačios tyrėjus ir susigrąžinti į 
Europą kitose šalyse dirbančius Europos 
tyrėjus.

Norint pasiekti šį tikslą, dėmesį reikėtų 
skirti schemoms, kurios palengvina 
asmeninio ir profesinio gyvenimo 
pusiausvyros užtikrinimą, įskaitant 
daugiau lankstumo abiejų lyčių tyrėjams, 
kad būtų palengvintas profesinio ir 
asmeninio gyvenimo suderinimas. 
Visiškos lyčių lygybės visuose sektoriuose, 
įskaitant mokslo, technologijų ir inovacijų 
sektorius, garantavimas yra esminė 
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pasaulinės ekonomikos plėtros sąlyga.

Be to, siekiant užtikrinti sinergiją ir 
plačiau skleisti kompetenciją, pagal 
programą „Marie Skłodowskos-Curie 
veiksmai“ paskelbti konkursai toliau bus 
ženklinami pažangumo ženklo etikete, be 
to, visoje Europos mokslinių tyrimų 
erdvėje (EMTE) būtina dar labiau gerinti 
tyrėjų darbo sąlygas. Šiuo požiūriu reikia 
stipresnių ryšių, ypač su Europos švietimo 
erdve (EŠE), Europos regioninės plėtros 
fondu (ERPF) ir Europos socialiniu fondu 
(ESF+).

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Marie 
Skłodowskos-Curie veiksmai“ (MSCV) 
dėmesys skiriamas pažangiems 
moksliniams tyrimams, kurie vykdomi tik 
pagal principą „iš apačios į viršų“; pagal ją 
galima vykdyti bet kokios srities 
mokslinius tyrimus ir inovacijas nuo 
fundamentinių mokslinių tyrimų iki 
įsisavinimo rinkoje ir inovacijų paslaugų. 
Ji apima ir mokslinių tyrimų sritis, kurioms 
taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos 
veikimo ir Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo (Euratomas). Jei kiltų 
konkretus poreikis ir atsirastų papildomų 
finansavimo šaltinių, pagal programą 
galima imtis tam tikros veiklos, susijusios 
su specialiais uždaviniais (įskaitant 
nustatytas misijas), konkrečių tipų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų institucijomis 
arba geografinėmis vietovėmis, siekiant 
tenkinti kintančius Europos reikalavimus 
įgūdžių, mokslinių tyrimų mokymo, 
karjeros plėtojimo ir dalijimosi žiniomis 

Įgyvendinant programą „Marie 
Skłodowskos-Curie veiksmai“ (MSCV) 
dėmesys skiriamas pažangiems 
moksliniams tyrimams, kurie vykdomi tik 
pagal principą „iš apačios į viršų“; pagal ją 
galima vykdyti bet kokios srities 
mokslinius tyrimus ir inovacijas nuo 
fundamentinių mokslinių tyrimų iki 
įsisavinimo rinkoje ir inovacijų paslaugų. 
Ji apima ir mokslinių tyrimų sritis, kurioms 
taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos 
veikimo ir Europos atominės energijos 
bendrijos steigimo (Euratomas). Jei kiltų 
konkretus poreikis ir atsirastų papildomų 
finansavimo šaltinių, pagal programą 
galima imtis tam tikros veiklos, konkrečių 
tipų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
institucijomis arba geografinėmis 
vietovėmis, siekiant tenkinti kintančius 
Europos reikalavimus įgūdžių, mokslinių 
tyrimų mokymo, karjeros plėtojimo ir 
dalijimosi žiniomis srityse.
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srityse.

Or. en

Pagrindimas

Programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ turėtų išlikti pagal principą „iš apačios į 
viršų“ įgyvendinama programa (kaip nurodyta pirmajame pirmos pastraipos sakinyje).

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.2 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Mokymo programos, padėsiančios 
tyrėjams išsiugdyti įvairūs įgūdžių, 
susijusių su esamais ir būsimais 
visuotiniais uždaviniais.

– Mokymo programos, kurias, kai 
tinkama, papildo Europos inovacijos ir 
technologijos instituto švietimo veikla, 
padėsiančios tyrėjams išsiugdyti įvairūs 
įgūdžių, susijusių su esamais ir būsimais 
visuotiniais uždaviniais.

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijos ir technologijos institutas moko studentus verslo įtraukdamos į mokymo 
programą pramonės įmones. Kaip ir programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“, 
Europos inovacijos ir technologijos instituto etiketės modelis yra pagrįstas judumo, kaip 
pagrindinio magistro ir doktorantūros programų reikalavimo, skatinimu. Didesnė sąveika su 
programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ padėtų užtikrinti didesnę abiejų iniciatyvų 
pridėtinę vertę, didesnį supaprastinimą ir išvengti nereikalingo dubliavimo.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.3 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Mokymo programos, kuriomis 
skatinama kompetencija ir skleidžiama 
geriausia patirtis įvairiose institucijose bei 
mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemose;

– Mokymo programos, parengtos 
bendradarbiaujant su kitomis programos 
„Europos horizontas“ dalimis, kuriomis 
skatinama kompetencija ir skleidžiama 
geriausia patirtis įvairiose institucijose bei 
mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemose;
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Pakeitimas 64

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moderniausios mokslinių tyrimų 
infrastruktūros teikia pagrindines paslaugas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėms, atlikdamos svarbų 
vaidmenį plečiant žinių ribas. ES lygmeniu 
remiant mokslinių tyrimų infrastruktūras 
taisosi esama padėtis, kai daugeliu atveju 
nacionalinės mokslinių tyrimų 
infrastruktūros ir mokslinė kompetencija 
yra išsklaidytos, taip pat sprendžiama 
menko žinių judėjimo tarp uždarų centrų 
problema.

Moderniausios mokslinių tyrimų 
infrastruktūros teikia pagrindines paslaugas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėms, atlikdamos svarbų 
vaidmenį plečiant žinių ribas. ES lygmeniu 
remiant visų dydžių mokslinių tyrimų
infrastruktūras taisosi esama padėtis, kai 
daugeliu atveju nacionalinės ir regioninės
mokslinių tyrimų infrastruktūros ir 
mokslinė kompetencija yra išsklaidytos, 
taip pat didinamas žinių judėjimas tarp 
uždarų centrų.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendras tikslas yra aprūpinti Europą
pasaulinio lygio tvaria mokslinių tyrimų 
infrastruktūra, kurios būtų atviros ir 
prieinamos visiems tyrėjams Europoje ir už 
jos ribų, ir visapusiškai panaudoti jų 
potencialą mokslinei pažangai ir 
inovacijoms. Pagrindiniai tikslai yra 
mažinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ekosistemos susiskaidymą, vengiant 
veiksmų dubliavimo, ir geriau koordinuoti 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtrą ir 
naudojimą. Labai svarbu didinti galimybes 
Europos tyrėjams atvirai naudotis 
mokslinių tyrimų infrastruktūromis ir 
naudojantis Europos atvirojo mokslo 

Bendras tikslas yra pagerinti Europos 
apsirūpinimą pasaulinio lygio tvaria 
mokslinių tyrimų infrastruktūra, kurios 
būtų atviros ir prieinamos visiems tyrėjams 
Europoje ir už jos ribų, ir visapusiškai 
panaudoti jų potencialą mokslinei pažangai 
ir inovacijoms. Pagrindiniai tikslai yra 
mažinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ekosistemos susiskaidymą, užtikrinti 
nuolatinę modernizaciją, vengiant 
veiksmų dubliavimo, ir geriau koordinuoti 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų, įskaitant 
infrastruktūrą mažiau išsivysčiusiose 
valstybėse narėse, plėtrą, naudojimą ir 
prieinamumą. Labai svarbu didinti 
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debesiją (angl. EOSC) didinti prieigą prie 
skaitmeninių mokslinių tyrimų išteklių 
sprendžiant konkrečią problemą – šiuo 
metu nepakankamą atvirojo mokslo ir 
atvirųjų duomenų metodų populiarumą. ES 
taip pat reikia reaguoti į spartų pasaulinės 
konkurencijos dėl talentų didėjimą 
pritraukiant trečiųjų šalių tyrėjus dirbti 
Europos pasaulinio lygio mokslinių tyrimų 
infrastruktūrose. Europos pramonės 
konkurencingumo didinimas taip pat yra 
pagrindinis tikslas, kurį įgyvendinant 
remiamos svarbiausios technologijos ir 
paslaugos, aktualios mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms ir jų naudotojams, o kartu 
gerinamos sąlygos teikti novatoriškus 
sprendimus.

galimybes Europos tyrėjams atvirai 
naudotis mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis ir naudojantis Europos 
atvirojo mokslo debesiją (angl. EOSC) 
didinti prieigą prie skaitmeninių mokslinių 
tyrimų išteklių sprendžiant konkrečią 
problemą – šiuo metu nepakankamą 
atvirojo mokslo ir atvirųjų duomenų 
metodų populiarumą. ES taip pat reikia 
reaguoti į spartų pasaulinės konkurencijos 
dėl talentų didėjimą pritraukiant trečiųjų 
šalių tyrėjus dirbti Europos pasaulinio 
lygio mokslinių tyrimų infrastruktūrose. 
Europos pramonės konkurencingumo 
didinimas taip pat yra pagrindinis tikslas, 
kurį įgyvendinant remiamos svarbiausios 
technologijos ir paslaugos, aktualios 
mokslinių tyrimų infrastruktūroms ir jų 
naudotojams, o kartu gerinamos sąlygos 
teikti novatoriškus sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Buvusios bendrosios programos labai 
padėjo efektyviau ir našiau naudoti 
nacionalines infrastruktūras, be to, kartu su 
Europos strateginiu mokslinių tyrimų 
infrastruktūros forumu (ESFRI) buvo 
suformuluotas nuoseklus strategiškas 
požiūris į visos Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų politikos formavimą. Taikant 
šį strateginį požiūrį buvo pasiekta 
akivaizdžios naudos – be kita ko, buvo 
sumažintas veiksmų dubliavimas, ištekliai 
naudoti iš esmės efektyviau, taip pat 
standartizuoti procesai ir procedūros.

Buvusios bendrosios programos labai 
padėjo efektyviau ir našiau naudoti 
nacionalines infrastruktūras, taip pat 
siekiant pašalinti naudojimo kliūtis visose 
Europos mokslinių tyrimų srityse šiuo 
tikslu užtikrinant tarpvalstybinę prieigą, 
be to, kartu su Europos strateginiu 
mokslinių tyrimų infrastruktūros forumu 
(ESFRI) buvo suformuluotas nuoseklus 
strategiškas požiūris į visos Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų politikos 
formavimą. Taikant šį strateginį požiūrį 
buvo pasiekta akivaizdžios naudos – be 
kita ko, buvo sumažintas veiksmų 
dubliavimas, ištekliai naudoti iš esmės 
efektyviau, taip pat standartizuoti ir 
suderinti procesai ir procedūros.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkreipti dėmesį į tarpvalstybinę prieigos programą, kuri buvo 
pripažinta atlikus įvairius bendrųjų programų vertinimus ir kuri atspindi pagrindinę kelių 
viena po kitos įgyvendintų bendrųjų programų, susijusių su mokslinių tyrimų finansavimu, 
sėkmės istoriją. Taip pat jau nustatyta nemažai nacionalinių procesų ir procedūrų, kurios yra 
tinkamai standartizuotos, tačiau nesuderintos atsižvelgiant į įvairius mokslinių tyrimų 
infrastruktūros įrenginius, esančius skirtingose valstybėse narėse.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES remiama veikla bus kuriama pridėtinė 
vertė: konsoliduojant ir optimizuojant 
esamą mokslinių tyrimų infrastruktūrą, 
kartu imantis veiksmų naujoms 
infrastruktūroms kurti; sukuriant Europos 
atvirojo mokslo debesiją (EOSC) kaip 
veiksmingą, lanksčią ir tvarią duomenimis 
grįstų mokslinių tyrimų aplinką; 
tarpusavyje sujungiant nacionalinius ir 
regioninius mokslinių tyrimų ir švietimo 
tinklus, gerinant ir užsitikrinant didelio 
našumo tinklų infrastruktūrą labai 
dideliems duomenų kiekiams bei prieigą 
prie skaitmeninių išteklių tarpvalstybiniu 
mastu ir aprėpiant įvairias sritis; įveikiant
kliūtis, trukdančias geriausioms mokslinių 
tyrimų grupėms ES naudotis geriausiomis 
mokslinių tyrimų infrastruktūros 
paslaugomis; puoselėjant mokslinių tyrimų 
infrastruktūros potencialą prisidėti prie 
inovacijų, dėmesį pirmiausia skiriant 
technologinei plėtrai, inovacijų kūrimui 
kartu su kitais ir didesniam mokslinių 
tyrimų infrastruktūros panaudojimui 
pramonėje.

ES remiama veikla bus kuriama pridėtinė 
vertė: konsoliduojant ir optimizuojant 
esamą mokslinių tyrimų infrastruktūrą, 
kartu imantis veiksmų naujoms 
infrastruktūroms kurti; sukuriant Europos 
atvirojo mokslo debesiją (EOSC) ir 
Europos kultūros paveldo debesiją, t. y. 
muziejų bendradarbiavimo erdvę kaip 
veiksmingą, lanksčią ir tvarią duomenimis 
grįstų mokslinių tyrimų aplinką; 
tarpusavyje sujungiant nacionalinius ir 
regioninius mokslinių tyrimų ir švietimo 
tinklus, gerinant ir užsitikrinant didelio 
našumo tinklų infrastruktūrą labai 
dideliems duomenų kiekiams bei prieigą 
prie skaitmeninių išteklių tarpvalstybiniu 
mastu ir aprėpiant įvairias sritis; sukuriant 
mokslinių tyrimų ir projektų platformas 
siekiant įveikti kliūtis, trukdančias 
geriausioms mokslinių tyrimų grupėms ES 
naudotis geriausiomis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros paslaugomis; puoselėjant 
mokslinių tyrimų infrastruktūros potencialą 
prisidėti prie inovacijų, dėmesį pirmiausia 
skiriant technologinei plėtrai, inovacijų 
kūrimui kartu su kitais ir didesniam 
mokslinių tyrimų infrastruktūros 
panaudojimui pramonėje.

Or. en
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ir reikia stiprinti tarptautinį ES mokslinių 
tyrimų infrastruktūros aspektą skatinant 
glaudesnį bendradarbiavimą su 
tarptautiniais partneriais bei tarptautinį 
dalyvavimą Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūroje siekiant abipusės naudos.

Ir reikia stiprinti tarptautinį ES mokslinių 
tyrimų infrastruktūros aspektą skatinant 
glaudesnį bendradarbiavimą ir 
sujungiamumą su tarptautiniais partneriais 
bei tarptautinį dalyvavimą Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūroje siekiant 
abipusės naudos.

Or. en

Pakeitimas 69

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ESFRI nurodytos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros sukūrimas, veikimas ir 
ilgalaikis tvarumas labai svarbūs ES 
siekiant užtikrinti pirmaujančią poziciją 
mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų sferoje, 
žinių kūrimą ir panaudojimą bei jos 
pramonės konkurencingumą.

Mokslinių tyrimų infrastruktūros, įskaitant 
ESFRI nurodytą infrastruktūrą,
sukūrimas, veikimas ir ilgalaikis tvarumas 
labai svarbūs ES siekiant užtikrinti 
pirmaujančią poziciją mažai tirtų sričių 
mokslinių tyrimų sferoje, žinių kūrimą ir, 
panaudojimą bei jos pramonės 
konkurencingumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti Europos kaip mokslinių tyrimų pirmūnės poziciją, esminę reikšmę turi ne tik 
ESFRI nurodytos mokslinių tyrimų infrastruktūros.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos atvirojo mokslo debesija turi tapti 
veiksmingu ir visapusišku mokslinių 
tyrimų infrastruktūros paslaugų teikimo 
kanalu ir Europos mokslinių tyrimų 
bendruomenėms turi teikti naujos kartos 
duomenų paslaugas, skirtas dideliam 
mokslinių duomenų kiekiui rinkti, saugoti, 
tvarkyti (pvz., analitinės, modeliavimo, 
vizualizavimo paslaugos) ir jais dalytis. 
Europos atvirojo mokslo debesija taip pat 
turėtų suteikti tyrėjams Europoje prieigą 
prie daugumos duomenų, sukurtų ir 
surinktų mokslinių tyrimų infrastruktūroje, 
ir prie itin našaus skaičiavimo (INS) bei 
eksalygmens išteklių, diegiamų Europos 
duomenų infrastruktūroje (EDI) 13.

Europos atvirojo mokslo debesija turi tapti 
veiksmingu ir visapusišku mokslinių 
tyrimų infrastruktūros paslaugų teikimo 
kanalu ir Europos mokslinių tyrimų 
bendruomenėms turi sudaryti sąlygas kurti
naujos kartos duomenų paslaugas, skirtas 
dideliam mokslinių duomenų kiekiui rinkti, 
saugoti, tvarkyti (pvz., analitinės, 
modeliavimo, vizualizavimo paslaugos) ir 
jais dalytis. Europos atvirojo mokslo 
debesija taip pat turėtų suteikti tyrėjams 
Europoje paslaugas, kuriomis būtų 
skatinamas daugumos duomenų, kurių 
kokybė patikrinta ir kuriuos sukūrė ir 
surinko mokslinių tyrimų infrastruktūroje 
ir už jos ribų veikiantys tyrėjai, 
saugojimas ir tvarkymas, ir suteikti 
prieigą prie itin našaus skaičiavimo (INS) 
bei eksalygmens išteklių, diegiamų 
Europos duomenų infrastruktūroje (EDI)13. 
Europos atvirojo mokslo debesija 
automatiškai turi būti atspari 
skaitmeninėms grėsmėms numatant joje 
tinkamą horizontalų pasitikėjimą ir 
tapatybę ir teikiant kibernetinio saugumo 
paslaugas.

__________________ __________________

13 Europos duomenų infrastruktūra stiprins 
Europos atvirojo mokslo debesiją teikdama 
pasaulinio lygio itin našaus skaičiavimo 
pajėgumus, didelės spartos ryšį bei 
moderniausias duomenų ir programinės 
įrangos paslaugas.

13 Europos duomenų infrastruktūra stiprins 
Europos atvirojo mokslo debesiją teikdama 
pasaulinio lygio itin našaus skaičiavimo 
pajėgumus, didelės spartos ryšį bei 
moderniausias duomenų ir programinės 
įrangos paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 punkto ketvirtos pastraipos pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Visos Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros gyvavimo ciklas kuriant 
naujas mokslinių tyrimų infrastruktūras; 
jos parengiamasis ir įgyvendinimo etapas, 
naudojimas ankstyvajame etape kartu 
naudojant kitus finansavimo šaltinius, taip 
pat mokslinių tyrimų infrastruktūros 
ekosistemos konsolidavimas ir 
optimizavimas vykdant ESFRI gairių 
stebėseną ir sudarant palankesnes sąlygas 
visos Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų paslaugų sutartims, raidai, 
susijungimams ar veiklos nutraukimui;

– Visos Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros gyvavimo ciklas kuriant 
naujas mokslinių tyrimų infrastruktūras; 
jos parengiamasis ir įgyvendinimo etapas, 
naudojimas ankstyvajame etape kartu 
naudojant kitus finansavimo šaltinius, taip 
pat mokslinių tyrimų infrastruktūros 
ekosistemos konsolidavimas ir 
optimizavimas vykdant ESFRI gairių 
stebėseną ir sudarant palankesnes sąlygas 
visos Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų paslaugų sutartims, raidai, 
susijungimams ar veiklos nutraukimui ir 
infrastruktūros nustatymo koncepcijų 
konkurencijai vienodomis sąlygomis;

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 punkto ketvirtos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos atvirojo mokslo debesija, 
įskaitant: galimybę plėsti prieigos kanalą ir 
jo tvarumą; efektyvų Europos, 
nacionalinių, regioninių ir institucinių 
išteklių telkimą; techninę ir politinę raidą, 
siekiant tenkinti naujus mokslinių tyrimų 
poreikius ir reikalavimus (pvz., neskelbtinų 
duomenų rinkinių naudojimas, privatumo 
užtikrinimas projektuojant); duomenų 
suderinamumą ir atitiktį FAIR principams; 
plačią naudotojų bazę;

– Europos atvirojo mokslo debesija, 
įskaitant: galimybę plėsti prieigos kanalą ir 
jo tvarumą; efektyvų Europos, 
nacionalinių, regioninių ir institucinių 
išteklių telkimą; techninę ir politinę raidą, 
siekiant tenkinti naujus mokslinių tyrimų 
poreikius ir reikalavimus (pvz., neskelbtinų 
duomenų rinkinių naudojimas, privatumo 
užtikrinimas projektuojant) atsižvelgiant į 
tyrėjų bendruomenes; duomenų 
suderinamumą ir atitiktį FAIR principams; 
plačią naudotojų bazę;

Or. en
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Pakeitimas 73

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų aplinka gerokai pagerės, 
visiems ES tyrėjams užtikrinus galimybę 
naudotis svarbiausioms tarptautinėms, 
nacionalinėms ir regioninėms mokslinių 
tyrimų infrastruktūroms, taip pat pagal 
poreikį integravus jų paslaugas siekiant 
suderinti prieigos sąlygas, tobulinti ir plėsti 
paslaugų teikimą ir novatoriškais 
veiksmais skatinti bendrąją aukštųjų 
technologijų komponentų ir pažangių 
paslaugų plėtojimo strategiją.

Mokslinių tyrimų aplinka gerokai pagerės, 
visiems ES tyrėjams užtikrinus galimybę 
naudotis svarbiausioms tarptautinėms, 
nacionalinėms ir regioninėms mokslinių 
tyrimų infrastruktūroms, taip pat pagal 
poreikį integravus jų paslaugas siekiant 
suderinti prieigos sąlygas, tobulinti ir plėsti 
paslaugų teikimą ir novatoriškais 
veiksmais skatinti bendrąją aukštųjų 
technologijų komponentų ir pažangių 
paslaugų plėtojimo strategiją, kuri atitinka 
tyrėjų bendruomenių poreikius ir taip 
skatina jų aktyvų dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visos ES nacionalinių ir regioninių 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų tinklai,
kuriuose sprendžiami visuotiniai 
uždaviniai, susiję su prieigos suteikimu 
tyrėjams, taip pat infrastruktūros paslaugų 
derinimu ir tobulinimu;

– visos ES nacionalinių ir regioninių 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų, įskaitant 
mažą ir vidutinio dydžio infrastruktūrą,
tinklai, susiję su prieigos suteikimu 
tyrėjams, taip pat infrastruktūros paslaugų 
derinimu ir tobulinimu;

Or. en

Pagrindimas

Mažo ir vidutinio dydžio mokslinių tyrimų infrastruktūra išlieka svarbia mokslinių tyrimų ir 
inovacijų ekosistemoms. Be to, kadangi mokslinių tyrimų infrastruktūra gali būti naudojama 
įvairiose mokslinėse ir technologinėse srityse, nuoroda į pasaulinius uždavinius nereikalinga.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II II PASAULINIAI UŽDAVINIAI IR 
EUROPOS PRAMONĖS 
KONKURENCINGUMAS

Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES gaus naudos panaudodama ir kurdama 
technologijas ir pramonės šakas, 
parodančias, kaip gali veikti ir vystytis 
šiuolaikinė, pramoninė, tvari, įtrauki, atvira 
ir demokratinė visuomenė ir ekonomika. 
Bus skatinami ir palaikomi ryškėjantys 
ekonominiai, aplinkos ir socialiniai 
būsimos tvarios pramoninės ekonomikos 
pavyzdžiai bet kurioje šių sričių: sveikata ir 
gerovė visiems; atsparios, įtraukios ir 
saugios visuomenės; prieinama netarši 
energija ir susisiekimas; skaitmeninė 
ekonomika ir visuomenė; tarpdalykinė ir 
kūrybiška pramonė; kosmoso, jūrų ar 
sausumos sprendimai; sprendimai dėl 
maisto ir mitybos; tvarus gamtos išteklių 
naudojimas, klimato apsauga ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos, visais 
šiais veiksmais kuriant gerovę Europoje ir 
siūlant geresnės kokybės darbo vietas. 
Nepaprastai svarbus bus pramonės virsmas.

ES gaus naudos panaudodama ir kurdama 
žinias, technologijas ir pramonės šakas, 
parodančias, kaip gali veikti ir vystytis 
šiuolaikinė, pramoninė, tvari, įtrauki, atvira 
ir demokratinė visuomenė ir ekonomika. 
Bus skatinami ir palaikomi ryškėjantys 
ekonominiai, aplinkos ir socialiniai 
būsimos tvarios pramoninės ekonomikos 
pavyzdžiai bet kurioje šių sričių: sveikata ir 
gerovė visiems; atsparios, įtraukios ir 
saugios visuomenės; prieinama netarši 
energija ir susisiekimas; skaitmeninė 
ekonomika ir visuomenė; tarpdalykinė ir 
kūrybiška pramonė; kosmoso, jūrų ar 
sausumos sprendimai; sprendimai dėl 
maisto ir mitybos; tvarus gamtos išteklių 
naudojimas, klimato apsauga ir 
prisitaikymas prie klimato kaitos, visais 
šiais veiksmais kuriant gerovę Europoje ir 
siūlant geresnės kokybės darbo vietas. 
Nepaprastai svarbus bus pramonės virsmas.

Or. en
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos pagal šią 
programos „Europos horizontas“ veiklos 
sritį suskirstyti į kompleksines veiklos 
grupes. Investicijos yra nukreiptos ne į 
sektorius, o į sisteminius mūsų visuomenės 
ir ekonomikos pokyčius tvarumo linkme. 
To bus pasiekta, tik jeigu visi privatūs ir 
viešieji subjektai kartu dalyvaujant 
projektuojant ir kuriant mokslinius tyrimus 
ir inovacijas, suburiant galutinius 
naudotojus, mokslininkus, technologus, 
gamintojus, novatorius, įmones, 
pedagogus, piliečius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas. Todėl nė viena 
teminė grupė nėra skirta tik vienam dalyvių 
būriui.

Moksliniai tyrimai ir inovacijos pagal šią 
programos „Europos horizontas“ veiklos 
sritį suskirstyti į kompleksines veiklos 
grupes. Investicijos yra nukreiptos ne į 
sektorius, o į sisteminius mūsų visuomenės 
ir ekonomikos pokyčius tvarumo linkme. 
To bus pasiekta, tik jeigu visi privatūs ir 
viešieji subjektai kartu dalyvaujant 
projektuojant ir kuriant mokslinius tyrimus 
ir inovacijas, suburiant galutinius 
naudotojus, tyrėjus, mokslininkus, 
technologus, gamintojus, novatorius, 
įmones, pedagogus, piliečius ir pilietinės 
visuomenės organizacijas. Todėl nė viena 
teminė grupė nėra skirta tik vienam dalyvių 
būriui.

Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant strategiją, kuria skatinamas 
ES pirmavimas pramonės srityje, grupėse 
bus kuriamos ir taikomos skaitmeninės, 
bazinės didelio poveikio ir būsimos 
technologijos. Kai tinkama, tam bus 
naudojami ES kosmoso duomenys ir 
paslaugos.

Grupės rems žinių kūrimą visose plėtros 
etapuose, įskaitant ankstyvojo etapo 
mokslinių tyrimų veiklą. Įgyvendinant 
strategiją, kuria skatinamas ES pirmavimas 
pramonės srityje, grupėse taip pat bus 
kuriamos ir taikomos skaitmeninės, bazinės 
didelio poveikio ir būsimos technologijos. 
Kai tinkama, tam bus naudojami ES 
kosmoso duomenys ir paslaugos.

Or. en
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama bus teikiama siekiant technologijas 
perkelti iš laboratorijų į rinką bei sukurti 
programas, įskaitant bandomąsias linijas ir 
parodomuosius pavyzdžius, ir priemones, 
kuriomis skatinamas jų panaudojimas 
rinkoje ir didinamas privačiojo sektoriaus 
įsitraukimas. Bus užtikrinta kuo didesnė 
sinergija su kitomis programomis.

Parama bus teikiama siekiant technologijas 
perkelti iš laboratorijų į rinką bei sukurti 
programas, įskaitant bandomąsias linijas ir 
parodomuosius pavyzdžius, ir priemones, 
kuriomis skatinamas jų panaudojimas 
rinkoje ir didinamas privačiojo sektoriaus 
įsitraukimas. Bus užtikrinta kuo didesnė 
sinergija su programos „Europos 
horizontas“ dalimis, ypač Europos 
inovacijos ir technologijos institutu, taip 
pat kitomis programomis.

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijos ir technologijos instituto misija – rasti sprendimo būdus aktualiausiems 
pasauliniams uždaviniams, su kuriais susiduria visuomenė. Europos inovacijos ir 
technologijos institutas jau šiandien yra pasiekęs su darnaus vystymosi tikslais susijusių 
rezultatų, todėl turėtų būti aiškiai įtrauktas į visas veiksmų sritis. Taip pat esama didelio 
sinergijos tarp ŽIB veiklos ir daugumos veiksmų sričių potencialo, kuris turėtų būti 
nagrinėjamas išsamiau ir visais įmanomais atvejais kuo labiau išnaudojamas.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo požiūriu svarbų vaidmenį atliko 
moksliniai tyrimai ir inovacijos sveikatos 
srityje, taip pat padidėjo našumas ir kokybė 
sveikatos priežiūros ir slaugos sektoriuje. 
Tačiau ES ir toliau susiduria su naujomis, 
vėl atsirandančiomis ar įsisenėjusiomis 
problemomis, kurios kelia grėsmę jos 
piliečiams ir visuomenės sveikatai, 
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 
sistemų tvarumui, taip pat sveikatos 
priežiūros ir slaugos sektoriaus 

Šiuo požiūriu svarbų vaidmenį atliko 
moksliniai tyrimai ir inovacijos sveikatos 
srityje, taip pat padidėjo našumas ir kokybė 
sveikatos priežiūros ir slaugos sektoriuje. 
Tačiau ES ir toliau susiduria su naujomis, 
vėl atsirandančiomis ar įsisenėjusiomis 
problemomis, kurios kelia grėsmę jos 
piliečiams ir visuomenės sveikatai, 
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 
sistemų tvarumui, taip pat sveikatos 
priežiūros ir slaugos sektoriaus 
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konkurencingumui. Pagrindiniai ES 
sveikatos srities iššūkiai, be kita ko, yra: 
efektyvaus sveikatinimo ir ligų prevencijos 
trūkumas; neužkrečiamųjų ligų 
atsiradimas; plintantis atsparumas 
antimikrobiniams vaistams ir infekcijos 
epidemijų atsiradimas; padidėjusi aplinkos 
tarša; išliekantys sveikatos skirtumai tarp 
šalių ir jų viduje, neproporcingai darantys 
įtaką nepalankioje padėtyje ar 
pažeidžiamame gyvenimo etape 
atsidūrusiems asmenims; rizikos sveikatai 
nustatymas, supratimas, kontrolė, 
prevencija ir mažinimas sparčiai 
kintančioje visuomeninėje, miesto ir 
natūralioje gamtinėje aplinkoje; 
didėjančios Europos sveikatos priežiūros 
sistemų išlaidos ir laipsniškas poreikiams 
pritaikytų medicinos metodų diegimas bei 
skaitmeninimas sveikatos priežiūros ir 
slaugos srityje; didėjantis spaudimas 
Europos sveikatos priežiūros ir slaugos 
sektoriui išlikti konkurencingu naujų ir 
besivystančių pasaulinių rinkos dalyvių 
atžvilgiu, kuriant sveikatos srities 
inovacijas.

konkurencingumui. Pagrindiniai ES 
sveikatos srities iššūkiai, be kita ko, yra: 
efektyvaus sveikatinimo ir ligų prevencijos 
trūkumas; neužkrečiamųjų ligų 
atsiradimas; plintantis atsparumas 
antimikrobiniams vaistams ir infekcijos 
epidemijų atsiradimas; padidėjusi aplinkos 
tarša; išliekantys sveikatos skirtumai tarp 
šalių ir jų viduje, neproporcingai darantys 
įtaką nepalankioje padėtyje ar 
pažeidžiamame gyvenimo etape 
atsidūrusiems asmenims; rizikos sveikatai 
nustatymas, supratimas, kontrolė, 
prevencija ir mažinimas sparčiai 
kintančioje visuomeninėje, miesto ir 
natūralioje gamtinėje aplinkoje; 
didėjančios Europos sveikatos priežiūros 
sistemų išlaidos ir laipsniškas poreikiams 
pritaikytų medicinos metodų diegimas, 
įskaitant susijusius tyrimus, bei 
skaitmeninimas sveikatos priežiūros ir 
slaugos srityje; didėjantis spaudimas 
Europos sveikatos priežiūros ir slaugos 
sektoriui išlikti konkurencingu naujų ir 
besivystančių pasaulinių rinkos dalyvių 
atžvilgiu, kuriant sveikatos srities 
inovacijas.

Or. en

Pagrindimas

Individualizuotos medicinos dar negalima įgyvendinti neatlikus tolesnių mokslinių tyrimų. 
Tarpvalstybiniai moksliniai tyrimai yra pagrindinis sėkmingų su sveikata susijusių mokslinių 
tyrimų veiksnys, jie padeda mokslinių tyrimų rezultatus, gautus laboratorijose, pritaikyti prie 
paciento poreikių ir vėl grąžinti į laboratoriją, siekiant juos toliau tobulinti. Neskirdami 
didelio dėmesio pagrindiniams biomedicininiams moksliniams tyrimams, prarasime šioje 
terpėje sukuriamų patobulinimų naudą pacientams.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie sveikatos srities iššūkiai yra sudėtingi, 
tarpusavyje susiję ir pasaulinio pobūdžio, 

Šie sveikatos srities iššūkiai yra sudėtingi, 
tarpusavyje susiję ir pasaulinio pobūdžio, 
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todėl jų imtis reikia bendradarbiaujant 
tarpdalykiniu, sektorių ir tarptautiniu 
mastu. Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla 
bus sukurti glaudūs ryšiai tarp mokslo 
atradimų, klinikinių, epidemiologinių, 
aplinkos, socialinių ir ekonominių 
mokslinių tyrimų ir su norminiais 
mokslais. Ją įgyvendinant bus pasitelkti ir 
akademinės bendruomenės, ir pramonės 
įgūdžiai ir skatinamas bendradarbiavimas 
su sveikatos tarnybomis, pacientais, 
politikos formuotojais ir piliečiais, siekiant 
didinti viešąjį finansavimą ir užtikrinti 
rezultatų panaudojimą klinikinėje 
praktikoje bei sveikatos priežiūros 
sistemose. Ja bus skatinamas strateginis 
bendradarbiavimas ES ir tarptautiniu 
lygmenimis, siekiant sutelkti kompetenciją, 
pajėgumus ir išteklius, kurių reikia norint 
sukurti masto, aprėpties ir spartos 
ekonomiją, ir dalytis numatoma gauti 
nauda ir susijusia finansine rizika.

todėl jų imtis reikia bendradarbiaujant 
tarpdalykiniu, sektorių ir tarptautiniu 
mastu. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla, įskaitant būtinus pagrindinius 
biomedicininius mokslinius tyrimus, bus 
sukurti glaudūs ryšiai tarp mokslo 
atradimų, klinikinių, epidemiologinių, 
aplinkos, socialinių ir ekonominių 
mokslinių tyrimų ir su norminiais 
mokslais. Ją įgyvendinant bus pasitelkti ir 
akademinės bendruomenės, ir pramonės 
įgūdžiai ir skatinamas bendradarbiavimas 
su sveikatos tarnybomis, pacientais, 
politikos formuotojais ir piliečiais, siekiant 
didinti viešąjį finansavimą ir užtikrinti 
rezultatų panaudojimą klinikinėje 
praktikoje bei sveikatos priežiūros 
sistemose. Ja bus skatinamas strateginis 
bendradarbiavimas ES ir tarptautiniu 
lygmenimis, siekiant sutelkti kompetenciją, 
pajėgumus ir išteklius, kurių reikia norint 
sukurti masto, aprėpties ir spartos 
ekonomiją, ir dalytis numatoma gauti 
nauda ir susijusia finansine rizika.

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto antros pastraipos 2 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vaikų ligos, susijusios su dideliu 
mirtingumu ir ilgalaikiu sergamumu;

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Neužkrečiamosios ligos, įskaitant retas 
ligas, kelia didelių problemų sveikatai ir 
visuomenei, todėl reikia efektyvesnių jų 
prevencijos, gydymo ir išgydymo metodų, 
įskaitant poreikiams individualizuotosios 
medicinos metodus.

Neužkrečiamosios ligos, įskaitant retas 
ligas, kelia didelių problemų sveikatai ir 
visuomenei, todėl reikia efektyvesnių jų 
prevencijos, diagnozės, gydymo ir 
išgydymo metodų, įskaitant poreikiams 
individualizuotosios medicinos metodus.

Or. en

Pagrindimas

Diagnozė yra esminė šio proceso dalis, todėl jos nereikėtų pamiršti (žr. pirmą bendrą kryptį).

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 punkto antros pastraipos 5 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sritys, kuriose klinikinis poreikis 
nėra iš esmės patenkintas, pavyzdžiui, 
retos vėžio ligos, įskaitant pediatrinio 
vėžio formas;

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.4 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vakcinos, infekcinių ligų, įskaitant 
sergamumą kitomis ligomis ir susijusias 
infekcijas, diagnostika, gydymas ir 
išgydymas;

– vakcinos, infekcinių ligų, įskaitant 
sergamumą kitomis ligomis ir susijusias 
infekcijas, diagnostika, gydymas, įskaitant 
vaistus, ir išgydymas;

Or. en
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Pagrindimas

Infekcinėms ligoms gydyti reikalingi naujoviški vaistai. Tam reikia ne tik mokslinių tyrimų 
apie jų sudedamąsias dalis, bet ir naujoviškų nešėjų sistemų.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.5 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sveikatos technologijos ir priemonės yra 
labai svarbios visuomenės sveikatai; jomis 
reikšmingai prisidėta prie svarbių 
laimėjimų, pasiektų ES gyvenimo kokybės, 
žmonių sveikatos priežiūros ir slaugos 
srityse. Todėl pagrindinis strateginis 
uždavinys yra sukurti, išplėtoti, pateikti ir 
įgyvendinti tinkamas, patikimas, saugias ir 
ekonomiškai efektyvias sveikatos 
priežiūrai ir slaugai skirtas priemones ir 
technologijas atsižvelgiant į neįgaliųjų ir 
senėjančios visuomenės poreikius. Tos 
priemonės ir technologijos apima dirbtinį 
intelektą ir kitas skaitmenines
technologijas, kurios yra gerokai 
tobulesnės nei esamos ir kuriomis 
skatinama konkurencinga ir tvari vertingas 
darbo vietas kurianti sveikatos pramonė. 
Europos sveikatos pramonė yra vienas iš 
svarbiausių ekonomikos sektorių ES, 
kuriam tenka 3 proc. BVP ir kuriame dirba 
1,5 mln. žmonių.

Sveikatos technologijos ir priemonės yra 
labai svarbios visuomenės sveikatai; jomis 
reikšmingai prisidėta prie svarbių 
laimėjimų, pasiektų ES gyvenimo kokybės, 
žmonių sveikatos priežiūros ir slaugos 
srityse. Todėl pagrindinis strateginis 
uždavinys yra sukurti, išplėtoti, pateikti ir 
įgyvendinti tinkamas, patikimas, saugias ir 
ekonomiškai efektyvias sveikatos 
priežiūrai ir slaugai skirtas priemones ir 
technologijas atsižvelgiant į neįgaliųjų ir 
senėjančios visuomenės poreikius. Tos 
priemonės ir technologijos apima bazines 
didelio poveikio technologijas, kurios yra 
gerokai tobulesnės nei esamos ir kuriomis 
skatinama konkurencinga ir tvari vertingas 
darbo vietas kurianti sveikatos pramonė. 
Europos sveikatos pramonė yra vienas iš 
svarbiausių ekonomikos sektorių ES, 
kuriam tenka 3 proc. BVP ir kuriame dirba 
1,5 mln. žmonių.

Or. en

Pagrindimas

Užsiminimas apie dirbtinį intelektą ir kitas skaitmenines technologijas yra per daug ribojamo 
pobūdžio. Sveikatos priežiūros sprendimo būdų saugumą ir išlaidų veiksmingumą visų pirma 
gali užtikrinti fotonika, t. y. bazinė didelio poveikio technologija.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. VEIKSMŲ GRUPĖ „ĮTRAUKI IR 
SAUGI VISUOMENĖ“

2. VEIKSMŲ GRUPĖ „ĮTRAUKI IR 
KŪRYBIŠKA VISUOMENĖ“

Or. en

Pakeitimas 88

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES remia unikalų ekonomikos augimo ir 
socialinės politikos derinimo būdą, kai 
pasiekiamas aukštas socialinės įtraukties 
lygis ir dalijamasi demokratijos, žmogaus 
teisių, lyčių lygybės ir turtingos įvairovės 
vertybėmis. Šis modelis nuolat kinta; ji 
taikant reikia reaguoti į iškylančius 
iššūkius, įskaitant globalizaciją ir 
technologinį pokytį. Europa taip pat turi 
spręsti uždavinius, susijusius su 
nuolatinėmis saugumo grėsmėmis. 
Teroristiniai išpuoliai ir radikalėjimas, 
kibernetinės atakos ir hibridinės grėsmės 
kelia didelį susirūpinimą dėl saugumo, 
visuomenės dėl to patiria spaudimą.

ES remia unikalų ekonomikos augimo ir 
socialinės politikos derinimo būdą, kai 
pasiekiamas aukštas socialinės įtraukties 
lygis ir dalijamasi demokratijos, žmogaus 
teisių, lyčių lygybės ir turtingos įvairovės 
vertybėmis. Šis modelis nuolat kinta; ji 
taikant reikia reaguoti į iškylančius 
iššūkius, įskaitant globalizaciją ir 
technologinį pokytį.

Or. en

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiomis aplinkybėmis kultūros ir kūrybos 
pramonė (KKP) atlieka pagrindinį 
vaidmenį išsaugant ir skatinant Europos 
kultūrinę ir kalbų įvairovę, stiprinant 
priklausymo Europai jausmą ir regioninę 



PR\1158114LT.docx 53/144 PE625.306v01-00

LT

tapatybę, prisideda prie žinių ir vertybių 
perdavimo, ir padeda užtikrinti 
materialaus ir nematerialaus Europos 
paveldo apsaugą dabartinėms ir 
būsimoms kartoms. Ši pramonė taip pat 
padeda siekti socialinės sanglaudos ir 
stipriai prisideda prie Sąjungos 
ekonomikos užimtumo, investicijų, 
augimo bei naujovių požiūriu ir svariai 
prisideda prie Sąjungos 
konkurencingumo pasaulyje.

Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos piliečius, valstybines institucijas 
ir ekonomiką reikia apsaugoti nuo 
nuolatinės organizuoto nusikalstamumo 
grėsmės, įskaitant neteisėtą prekybą 
šaunamaisiais ginklais, narkotikais ir 
žmonėmis. Taip pat labai svarbu stiprinti 
apsaugą ir saugumą užtikrinant geresnį 
sienų valdymą. Vykstant ekonomikos ir 
visuomenės skaitmeninimui, kibernetinių 
nusikaltimų skaičius didėja, o su jais 
susijusi rizika darosi vis įvairesnė. 
Europai reikia toliau stengti gerinti 
kibernetinį saugumą, skaitmeninių 
duomenų privatumą, asmens duomenų 
apsaugą ir kovoti su klaidingos ir 
kenksmingos informacijos skleidimu 
siekiant apsaugoti demokratijos ir 
ekonomikos stabilumą. Galiausiai reikia 
imtis tolesnių veiksmų, kad būtų apribotas 
ekstremalių oro sąlygų poveikis gyvybei ir 
pragyvenimo šaltiniams, kuris vis stiprėja 
dėl klimato kaitos, pvz., potvynių, audrų 
ar sausrų, dėl kurių kyla miško gaisrai, 
dirvožemio degradacijos ir kitų gaivalinių 
nelaimių, pvz., žemės drebėjimų. 
Gaivalinės ar žmogaus sukeltos nelaimės 

Išbraukta.
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gali kelti grėsmę svarbioms visuomenės 
funkcijoms, pvz., sveikatos, energijos 
tiekimo ir valdymo

Or. en

Pagrindimas

89–91 pakeitimų tekstas perkeliamas į naują veiksmų grupę „Saugi visuomenė“

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į problemų mastą, 
sudėtingumą ir tarptautinį pobūdį, ES 
reikia imtis daugialypių veiksmų. Tokius 
svarbius socialinius, politinius, 
kultūrinius ir ekonominius klausimus, 
taip pat saugumo problemas sprendžiant 
tik nacionaliniu lygmeniu kiltų pavojus, 
kad ištekliai bus naudojami neefektyviai ir 
bus taikomi suskaidyti metodai ir 
nevienodi žinių ir pajėgumų standartai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugumo moksliniai tyrimai yra vieni iš 
platesnio masto visaapimančių ES 
veiksmų reaguojant į grėsmes saugumui. 
Jie prisideda prie pajėgumų stiprinimo 
proceso sudarant sąlygas būsimomis 
technologijomis ir programomis užpildyti 
politikos formuotojų ir praktikų 
nustatytas pajėgumų spragas. Mokslinių 
tyrimų finansavimas pagal ES bendrąją 

Išbraukta.
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programą jau sudaro apie 50 proc. viso 
viešojo finansavimo, ES skiriamo 
saugumo tyrimams. Visapusiškai bus 
panaudotos turimos priemonės, įskaitant 
Europos kosmoso programą (GALILEO, 
EGNOS, „Copernicus“, Europos 
informacijos apie padėtį kosmose sistema, 
vyriausybinis palydovinis ryšys). 
Sinergijos siekiama veikla, kuri remiama 
vykdant ES finansuojamus gynybos 
mokslinius tyrimus; dėl jos išvengiama 
finansavimo dubliavimo. Tarpvalstybiniu 
bendradarbiavimu prisidedama prie 
Europos bendrosios saugumo rinkos 
kūrimo ir pramonės veiklos rezultatų, 
kuriais grindžiama ES autonomija, 
gerinimo.

Or. en

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.2. Kultūros paveldas 2.2.2. Kultūros ir kūrybos pramonė, 
įskaitant kultūros paveldą

Or. en

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 2.2 papunkčio 2.2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros paveldas yra mūsų gyvenimo 
pagrindas, prasmingas bendruomenėms, 
grupėms ir visuomenėms ir suteikiantis 
priklausymo jausmą. Tai – tiltas, jungiantis 
mūsų visuomenių praeitį ir ateitį. Jis yra 
vietos ekonomikos varomoji jėga ir 

Kultūros paveldas įgauna strateginę 
prasmę remiant su inovacijomis ir 
moksliniais tyrimais susijusią veiklą 
Europos kultūros ir kūrybos pramonės 
(KKP) srityje, nes gali padėti išsaugoti 
kalbų ir kultūros įvairovę, pliuralizmą ir 
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galingas kūrybinio ir kultūros sektorių 
įkvėpimo šaltinis. Viso mūsų kultūros 
paveldo potencialo prieinamumas, 
išsaugojimas, apsaugojimas, atkūrimas, 
permąstymas ir panaudojimas yra svarbūs 
uždaviniai šiandieninei kartai ir būsimoms 
kartoms. Kultūros paveldas yra pagrindinis 
informacijos ir įkvėpimo šaltinis menų, 
tradicinių amatų, kultūros, verslo ir 
kūrybiniam sektoriams, kurie skatina tvarų 
ekonomikos augimą, naujų darbo vietų 
kūrimą ir išorės prekybą.

inovatyvių bei kokybiškų paslaugų 
pasiūlą, visų pirma atsižvelgiant į 
integruotą ir globalią rinką. Kultūros ir 
kūrybos pramonė padeda sujungti meną, 
kultūrą, verslą ir technologijas. Be to, visų 
pirma skaitmeninimo srityje KKP atlieka 
labai svarbų vaidmenį Europos 
reindustrializacijoje, skatina augimą ir jos 
strateginė padėtis gali lemti naujovių 
sklaidą kituose sektoriuose, kaip antai 
turizmo, mažmeninės prekybos ir 
skaitmeninių technologijų bei inžinerijos.
Kultūros paveldas yra sudedamoji KKP 
dalis. Kultūros paveldas yra mūsų 
gyvenimo pagrindas, prasmingas 
bendruomenėms, grupėms ir visuomenėms 
ir suteikiantis priklausymo jausmą. Tai –
tiltas, jungiantis mūsų visuomenių praeitį ir 
ateitį. Jis yra vietos ekonomikos varomoji 
jėga ir galingas kūrybinio ir kultūros 
sektorių įkvėpimo šaltinis. Viso mūsų 
kultūros paveldo potencialo prieinamumas, 
išsaugojimas, apsaugojimas, atkūrimas, 
permąstymas ir panaudojimas yra svarbūs 
uždaviniai šiandieninei kartai ir būsimoms 
kartoms. Kultūros paveldas yra pagrindinis 
informacijos ir įkvėpimo šaltinis menų, 
tradicinių amatų, kultūros, verslo ir 
kūrybiniam sektoriams, kurie skatina tvarų 
ekonomikos augimą, naujų darbo vietų 
kūrimą ir išorės prekybą. Be to, su paveldu 
susijęs turizmas ir muziejai gali suteikti 
naujų galimybių kultūros ir ekonomikos 
srityse, pirmiausia poindustriniuose 
regionuose, ir išlaikyti tradicinę Europos 
praktinę patirtį.

Or. en

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.2 punkto antros pastraipos penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kultūros paveldo ir kalbų – kultūros paveldo, kalbų ir 
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išsaugojimas, apsaugojimas, stiprinimas ir 
atkūrimas taikant moderniausias 
technologijas, be kita ko, ir skaitmenines;

tradicinių įgūdžių ir amatų išsaugojimas, 
apsaugojimas, stiprinimas ir atkūrimas 
taikant moderniausias technologijas, be 
kita ko, ir skaitmenines;

Or. en

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.2 punkto antros pastraipos 6 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Sukurti Kultūros paveldo debesiją:

muziejų bendradarbiavimo erdvė bus 
sukurta siekiant suteikti prieigą prie 
kultūros paveldo naudojantis naujosiomis 
technologijomis, taip pat siekiant 
paskatinti ir palengvinti praktinės 
patirties ir įgūdžių, tokių kaip meno 
kūrinių restauravimas, perdavimą. Be to, 
debesija bus glaudžiai susieta su Europos 
platforma.

Kultūros paveldo debesija:

– bus muziejų, kultūros specialistų ir 
visuomenės bendradarbiavimo erdvė, 
pagrįsta moksliniais tyrimais ir 
projektais; – padės užtikrinti mokslinių 
tyrimų ir žinių prieigą visuomenei; 

– suteiks galimybę sudaryti individualias 
darbo grupes ir projekto struktūras; 

– padės nustatyti ir integruoti ryšius su 
dabartinėmis platformomis, pavyzdžiui, 
„Europeana“; 

– bus Europos kultūrinė atsvara 
komerciniu pagrindu teikiamoms 
debesijos paslaugoms.

Or. en
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Pagrindimas

Šiomis aplinkybėmis ypač svarbus keitimasis informacija ir praktine patirtimi ir jos ilgalaikis 
saugojimas. Dabar šioje srityje trūksta tinkamos skaitmeninės platformos, kurioje būtų 
pateikti ypač praktinių bendradarbiavimo tarpvalstybiniu lygmeniu renkant duomenis 
problemų, visų pirma Europos lygmens, sprendimo būdai. Skaitmeninės Europos muziejų 
bendradarbiavimo erdvės sukūrimas gali padėti išspręsti šiuos uždavinius.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.2 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompleksinė veikla

Programoje „Europos horizontas“ 
kūrybiškumas ir dizainas bus 
kompleksinis klausimas, kuris bus 
integruotas į per visą programą 
įgyvendinamus projektus, siekiant remti 
naujas technologijas, verslo modelius ir 
kompetencijas, taip pat padės paversti 
kūrybiškus ir tarpdalykinius sprendimo 
būdus į ekonominę ir socialinę vertę 
turinčiais produktais.

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.4. Nelaimėms atsparios visuomenės Išbraukta.

Gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių 
šaltiniai yra įvairūs – tai gali būti 
teroristiniai išpuoliai, su klimato kaita 
susiję ir kiti ekstremalūs įvykiai (įskaitant 
įvykius dėl pakilusio jūros lygio), miško 
gaisrai, karščio bangos, potvyniai, žemės 
drebėjimai, cunamiai ir ugnikalnių 
išsiveržimai, vandens krizės, oro sąlygos, 
nelaimingi atsitikimai gamyboje ir eismo 
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nelaimės, cheminiai, biologiniai, 
radiologiniai ir branduoliniai įvykiai, taip 
pat įvykiai dėl pakopinio rizikos poveikio. 
Tikslas yra užkirsti kelią žūtims, žalai 
sveikatai ir aplinkai, nelaimių sukeltai 
ekonominiai ir materialinei žalai ir 
sumažinti jos mastą, užtikrinti maisto 
saugą, gerinti supratimą apie nelaimių 
riziką ir ją mažinti, dalytis su nelaimėmis 
susijusia patirtimi.

Bendros kryptys

– Technologijos ir pajėgumai tiems, 
kurie pirmieji imasi padarinių likvidavimo 
veiksmų kritinėse situacijose ir ištikus 
nelaimėms;

– visuomenės pajėgumai geriau 
valdyti ir mažinti nelaimių riziką, be kita 
ko, taikant gamtinius sprendimus, 
gerinant prevenciją, pasirengimą ir 
reagavimą į esamą ir naują riziką;

– įrangos ir procedūrų sąveikumas 
siekiant palengvinti tarpvalstybinį 
operatyvinį bendradarbiavimą ir 
integruota ES rinka.

Or. en

Pagrindimas

97–117 pakeitimų tekstas perkeliamas į naują veiksmų grupę „Saugi visuomenė“.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gaivalinių ar žmogaus sukeltų nelaimių 
šaltiniai yra įvairūs – tai gali būti 
teroristiniai išpuoliai, su klimato kaita 
susiję ir kiti ekstremalūs įvykiai (įskaitant 
įvykius dėl pakilusio jūros lygio), miško 
gaisrai, karščio bangos, potvyniai, žemės 
drebėjimai, cunamiai ir ugnikalnių 
išsiveržimai, vandens krizės, oro sąlygos, 

Išbraukta.
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nelaimingi atsitikimai gamyboje ir eismo 
nelaimės, cheminiai, biologiniai, 
radiologiniai ir branduoliniai įvykiai, taip 
pat įvykiai dėl pakopinio rizikos poveikio. 
Tikslas yra užkirsti kelią žūtims, žalai 
sveikatai ir aplinkai, nelaimių sukeltai 
ekonominiai ir materialinei žalai ir 
sumažinti jos mastą, užtikrinti maisto 
saugą, gerinti supratimą apie nelaimių 
riziką ir ją mažinti, dalytis su nelaimėmis 
susijusia patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros kryptys Išbraukta.

– Technologijos ir pajėgumai tiems, 
kurie pirmieji imasi padarinių likvidavimo 
veiksmų kritinėse situacijose ir ištikus 
nelaimėms;

– visuomenės pajėgumai geriau 
valdyti ir mažinti nelaimių riziką, be kita 
ko, taikant gamtinius sprendimus, 
gerinant prevenciją, pasirengimą ir 
reagavimą į esamą ir naują riziką;

– įrangos ir procedūrų sąveikumas 
siekiant palengvinti tarpvalstybinį 
operatyvinį bendradarbiavimą ir 
integruota ES rinka.

Or. en

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.4 punkto antros pastraipos pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Technologijos ir pajėgumai tiems, 
kurie pirmieji imasi padarinių likvidavimo 
veiksmų kritinėse situacijose ir ištikus 
nelaimėms;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.4 punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visuomenės pajėgumai geriau 
valdyti ir mažinti nelaimių riziką, be kita 
ko, taikant gamtinius sprendimus, 
gerinant prevenciją, pasirengimą ir 
reagavimą į esamą ir naują riziką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.4 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įrangos ir procedūrų sąveikumas 
siekiant palengvinti tarpvalstybinį 
operatyvinį bendradarbiavimą ir 
integruota ES rinka.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.5. Apsauga ir saugumas Išbraukta.

Reikia apsaugoti piliečius nuo 
nusikalstamos veikos, taip pat teroristinių 
veiksmų, keliamų grėsmių ir hibridinių 
grėsmių saugumui ir į šias grėsmes 
reaguoti; apsaugoti žmones, viešąsias 
erdves ir svarbią infrastruktūrą ir nuo 
fizinių (įskaitant cheminius, biologinius, 
radiologinius ir branduolinius įvykius), ir 
nuo kibernetinių atakų; kovoti su 
terorizmu ir radikalėjimu, be kita ko, 
suprasti teroristines idėjas ir įsitikinimus 
ir su jais kovoti; užkirsti kelią sunkiems 
nusikaltimams, įskaitant kibernetinius 
nusikaltimus, ir organizuotam 
nusikalstamumui ir su jais kovoti; teikti 
paramą nukentėjusiesiems; sekti 
nusikalstamus finansinius srautus; remti 
duomenų naudojimą teisėsaugos tikslais 
ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą 
vykdant teisėsaugos veiklą; remti ES oro, 
sausumos ir jūrų sienų valdymą 
kontroliuojant žmonių ir prekių srautus. 
Labai svarbu išsaugoti lankstumą, kad 
būtų galima greitai reaguoti į galimas 
naujas saugumo problemas.

Bendros kryptys

– Novatoriški metodai ir 
technologijos saugumo specialistams 
(pvz., policijos pajėgoms, sienų ir 
pakrančių apsaugos tarnyboms, 
muitinėms), visuomenės sveikatos 
specialistams, infrastruktūros valdytojams 
ir atviras erdves valdantiems subjektams;

– nusikalstamumo ir smurtinio 
radikalėjimo žmogiškasis ir socialinis 
aspektai, susiję su asmenimis, kurie 
dalyvauja ar gali dalyvauti tokioje 
veikloje, bei asmenimis, kuriems buvo 
daromas ar gali būti daromas poveikis;

– piliečių, viešųjų institucijų ir 
pramonės mąstysena, siekiant užkirsti 
kelią naujai saugumo rizikai ir mažinti 
esamą riziką, įskaitant riziką, kurią kelia 
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naujos technologijos, pvz., dirbtinis 
intelektas;

– kova su dezinformacija ir 
klaidinančia informacija, kuri gali daryti 
poreikį saugumui;

– įrangos ir procedūrų sąveikumas 
siekiant palengvinti tarpvalstybinį ir 
tarpžinybinį operatyvinį 
bendradarbiavimą ir sukurti integruotą 
ES rinką.

– asmens duomenų apsaugos 
užtikrinimas teisėsaugos veikloje, ypač 
atsižvelgiant į sparčią technologinę plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.5 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia apsaugoti piliečius nuo 
nusikalstamos veikos, taip pat teroristinių 
veiksmų, keliamų grėsmių ir hibridinių 
grėsmių saugumui ir į šias grėsmes 
reaguoti; apsaugoti žmones, viešąsias 
erdves ir svarbią infrastruktūrą ir nuo 
fizinių (įskaitant cheminius, biologinius, 
radiologinius ir branduolinius įvykius), ir 
nuo kibernetinių atakų; kovoti su 
terorizmu ir radikalėjimu, be kita ko, 
suprasti teroristines idėjas ir įsitikinimus 
ir su jais kovoti; užkirsti kelią sunkiems 
nusikaltimams, įskaitant kibernetinius 
nusikaltimus, ir organizuotam
nusikalstamumui ir su jais kovoti; teikti 
paramą nukentėjusiesiems; sekti 
nusikalstamus finansinius srautus; remti 
duomenų naudojimą teisėsaugos tikslais 
ir užtikrinti asmens duomenų apsaugą 
vykdant teisėsaugos veiklą; remti ES oro, 
sausumos ir jūrų sienų valdymą 

Išbraukta.
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kontroliuojant žmonių ir prekių srautus. 
Labai svarbu išsaugoti lankstumą, kad 
būtų galima greitai reaguoti į galimas 
naujas saugumo problemas.

Or. en

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.5 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros kryptys Išbraukta.

– Novatoriški metodai ir 
technologijos saugumo specialistams 
(pvz., policijos pajėgoms, sienų ir 
pakrančių apsaugos tarnyboms, 
muitinėms), visuomenės sveikatos 
specialistams, infrastruktūros valdytojams 
ir atviras erdves valdantiems subjektams;

– nusikalstamumo ir smurtinio 
radikalėjimo žmogiškasis ir socialinis 
aspektai, susiję su asmenimis, kurie 
dalyvauja ar gali dalyvauti tokioje 
veikloje, bei asmenimis, kuriems buvo 
daromas ar gali būti daromas poveikis;

– piliečių, viešųjų institucijų ir 
pramonės mąstysena, siekiant užkirsti 
kelią naujai saugumo rizikai ir mažinti 
esamą riziką, įskaitant riziką, kurią kelia 
naujos technologijos, pvz., dirbtinis 
intelektas;

– kova su dezinformacija ir 
klaidinančia informacija, kuri gali daryti 
poreikį saugumui;

– įrangos ir procedūrų sąveikumas 
siekiant palengvinti tarpvalstybinį ir 
tarpžinybinį operatyvinį 
bendradarbiavimą ir sukurti integruotą 
ES rinką.

– asmens duomenų apsaugos 
užtikrinimas teisėsaugos veikloje, ypač 
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atsižvelgiant į sparčią technologinę plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.5 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Novatoriški metodai ir 
technologijos saugumo specialistams 
(pvz., policijos pajėgoms, sienų ir 
pakrančių apsaugos tarnyboms, 
muitinėms), visuomenės sveikatos 
specialistams, infrastruktūros valdytojams 
ir atviras erdves valdantiems subjektams;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.5 punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nusikalstamumo ir smurtinio 
radikalėjimo žmogiškasis ir socialinis 
aspektai, susiję su asmenimis, kurie 
dalyvauja ar gali dalyvauti tokioje 
veikloje, bei asmenimis, kuriems buvo 
daromas ar gali būti daromas poveikis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.5 punkto antros pastraipos trečia įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– piliečių, viešųjų institucijų ir 
pramonės mąstysena, siekiant užkirsti 
kelią naujai saugumo rizikai ir mažinti 
esamą riziką, įskaitant riziką, kurią kelia 
naujos technologijos, pvz., dirbtinis 
intelektas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.5 punkto antros pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kova su dezinformacija ir 
klaidinančia informacija, kuri gali daryti 
poreikį saugumui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.5 punkto antros pastraipos penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– įrangos ir procedūrų sąveikumas 
siekiant palengvinti tarpvalstybinį ir 
tarpžinybinį operatyvinį 
bendradarbiavimą ir sukurti integruotą 
ES rinką.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.5 punkto antros pastraipos šešta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– asmens duomenų apsaugos 
užtikrinimas teisėsaugos veikloje, ypač 
atsižvelgiant į sparčią technologinę plėtrą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2.6. kibernetinis saugumas. Išbraukta.

Kenksminga veikla kibernetinėje erdvėje 
kelia grėsmę ne tik mūsų ekonomikai, bet 
ir pačiam mūsų demokratijos, laisvių ir 
vertybių funkcionavimui. Kibernetinė 
grėsmė dažnai keliama nusikalstamais 
tikslais (norint pasipelnyti), tačiau 
motyvai gali būti ir politiniai bei 
strateginiai. Mūsų ateities saugumas ir 
klestėjimas priklauso nuo mūsų gebėjimo 
apsaugoti ES nuo kibernetinių grėsmių. 
Vykstant skaitmeninei transformacijai 
reikia iš esmės stiprinti kibernetinį 
saugumą, užtikrinti didelio skaičiaus 
daiktų interneto įrenginių, kuriuos 
numatoma prijungti prie interneto, 
įskaitant prietaisus, kontroliuojančius 
elektros tinklus, automobilius ir 
transporto tinklus, ligonines, finansus, 
viešąsias institucijas, gamyklas ir namus, 
apsaugą. Europa privalo didinti 
atsparumą kibernetinėms atakoms ir kurti 
efektyvias nuo kibernetinių atakų 
atgrasančias priemones.

Bendros kryptys

– Technologijos visoje skaitmeninėje 
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vertės grandinėje (nuo saugių 
komponentų iki kriptografijos bei 
atsikuriančiosios programinės įrangos ir 
tinklų);

– technologijos, skirtos esamoms 
kibernetinio saugumo grėsmių 
problemoms spręsti, būsimiems 
poreikiams prognozuoti ir pramonės 
konkurencingumui išlaikyti;

– Europos kibernetinio saugumo 
kompetencijos tinklas ir kompetencijos 
centras.

Or. en

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kenksminga veikla kibernetinėje erdvėje 
kelia grėsmę ne tik mūsų ekonomikai, bet 
ir pačiam mūsų demokratijos, laisvių ir 
vertybių funkcionavimui. Kibernetinė 
grėsmė dažnai keliama nusikalstamais 
tikslais (norint pasipelnyti), tačiau 
motyvai gali būti ir politiniai bei 
strateginiai. Mūsų ateities saugumas ir 
klestėjimas priklauso nuo mūsų gebėjimo 
apsaugoti ES nuo kibernetinių grėsmių. 
Vykstant skaitmeninei transformacijai 
reikia iš esmės stiprinti kibernetinį 
saugumą, užtikrinti didelio skaičiaus 
daiktų interneto įrenginių, kuriuos 
numatoma prijungti prie interneto, 
įskaitant prietaisus, kontroliuojančius 
elektros tinklus, automobilius ir 
transporto tinklus, ligonines, finansus, 
viešąsias institucijas, gamyklas ir namus, 
apsaugą. Europa privalo didinti 
atsparumą kibernetinėms atakoms ir kurti 

Išbraukta.



PR\1158114LT.docx 69/144 PE625.306v01-00

LT

efektyvias nuo kibernetinių atakų 
atgrasančias priemones.

Or. en

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.6 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros kryptys Išbraukta.

– Technologijos visoje skaitmeninėje 
vertės grandinėje (nuo saugių 
komponentų iki kriptografijos bei 
atsikuriančiosios programinės įrangos ir 
tinklų);

– technologijos, skirtos esamoms 
kibernetinio saugumo grėsmių 
problemoms spręsti, būsimiems 
poreikiams prognozuoti ir pramonės 
konkurencingumui išlaikyti;

– Europos kibernetinio saugumo 
kompetencijos tinklas ir kompetencijos 
centras.

Or. en

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.6 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Technologijos visoje skaitmeninėje 
vertės grandinėje (nuo saugių 
komponentų iki kriptografijos bei 
atsikuriančiosios programinės įrangos ir 
tinklų);

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.6 punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– technologijos, skirtos esamoms 
kibernetinio saugumo grėsmių 
problemoms spręsti, būsimiems 
poreikiams prognozuoti ir pramonės 
konkurencingumui išlaikyti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 2.2.6 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos kibernetinio saugumo 
kompetencijos tinklas ir kompetencijos 
centras.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. VEIKSMŲ GRUPĖ „SAUGI 
VISUOMENĖ“

2.1 Paaiškinimas 

Sąjunga pasisako už unikalų 
demokratinių vertybių, socialinės gerovės, 
ekonomikos augimo ir tarptautinių 
įsipareigojimų derinimo būdą. Svarbu 
apsaugoti jos įsigijimus, piliečius, valdžios 
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institucijas, ekonominį ir politinį 
stabilumą nuo įvairių rūšių grėsmių, 
pažeidėjų ir pavojaus šaltinių.

Moksliniai tyrimai saugumo srityje yra 
sudedamoji platesnių Sąjungos pastangų 
sprendžiant šį uždavinį dalis. Jie prisideda 
prie pajėgumų stiprinimo proceso 
sudarant sąlygas būsimomis 
technologijomis, sprendimo būdais ir 
programomis užpildyti politikos 
formuotojų, ekspertų ir galutinių 
naudotojų nustatytas spragas. Tokie 
moksliniai tyrimai ir inovacijos vykdomi 
įgyvendinant Romos darbotvarkėje 
nustatytą įsipareigojimą dirbti siekiant 
saugios ir apsaugotos Europos, 
prisidedant prie saugumo sąjungos.

Terorizmas, radikalėjimas, smurtas dėl 
politinių motyvų, kibernetiniai išpuoliai ir 
hibridinės grėsmės, organizuotas 
nusikalstamumas, verslo nusikaltimai, 
mokesčių vengimas ir nusikaltimai 
aplinkai, grėsmės IRT ir kitai ypatingos 
svarbos ir tiekimo infrastruktūrai kelia 
ypatingą susirūpinimą ir sukelia ypatingą 
įtampą mūsų visuomenėje. Europai reikia 
toliau stengtis gerinti kibernetinį 
saugumą, skaitmeninių duomenų 
privatumą, asmens duomenų apsaugą ir 
kovoti su klaidingos ir kenksmingos 
informacijos skleidimu siekiant apsaugoti 
demokratijos ir ekonomikos stabilumą. 

Siekiant numatyti riziką ir grėsmes, 
užkirsti joms kelią ir jas valdyti, būtina ne 
tik įsipareigoti atlikti mokslinius tyrimus, 
bet ir toliau kurti ir tobulinti naujoviškas 
technologijas, sprendimo būdus, 
prognozavimo priemones ir žinias, skatinti 
paslaugų teikėjų ir visuomeninių 
naudotojų bendradarbiavimą, rasti 
sprendimo būdus, užkirsti kelią ir kovoti 
su piratavimu ir žmogaus teisių 
pažeidimais internete ir kitur kartu 
užtikrinant Europos piliečių individualias 
teises ir laisvę.

Siekiant išvengti daugybės išlaidų, 
visuomenės saugumo valdžios institucijų 
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moksliniai tyrimai turi būti grindžiami 
daugialypiais ir tarptautiniais mainais ir 
bendradarbiavimu. Visuomenės saugumo 
valdžios institucijos skatinamos dalyvauti 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikloje, kad didintų savo gebėjimus 
bendradarbiauti ir bendrauti visais 
tinkamais lygmenimis, kad keistųsi 
duomenimis, pasinaudotų bendrais 
technologijų standartais, procedūromis, 
įranga ir naujausiais su nusikalstamumu 
susijusių mokslų rezultatais, mokymu ir 
skatintų labiau išnaudoti ekspertų žinių 
teikiamus privalumus. 

2.2 Intervencinių priemonių sritys

2.2.1. Organizuotas nusikalstamumas 
terorizmas, ekstremizmas, radikalėjimas ir 
smurtas dėl politinių motyvų 

Terorizmas, ekstremizmas, radikalėjimas 
ir smurtas dėl politinių motyvų kelia didelį 
pavojų kiekvienam piliečiui, taip pat 
Europos visuomenei, ekonomikai ir 
demokratiniam stabilumui. Šiuos 
nusikaltimus gali padaryti tiek vietos 
lygmeniu veikiantys neprofesionalūs 
asmenys, tiek tarptautiniu mastu 
veikiančios itin profesionalios 
organizacijos. Su humanitariniais 
mokslais ir technologijomis susiję 
moksliniai tyrimai turi padėti nustatyti, 
užkirsti kelią ir kovoti su tokių 
nusikaltėlių veikla. 

Bendros kryptys

– Nusikalstamumo ir smurtinio 
radikalėjimo žmogiškasis ir socialinis 
aspektai, susiję su asmenimis, kurie 
dalyvauja ar gali dalyvauti tokioje
veikloje, bei asmenimis, kuriems buvo 
daromas ar gali būti daromas poveikis;

– naujoviški metodai ir technologijos, 
kuriomis užtikrinama galutinių 
naudotojų, ypač visuomenės saugumo 
valdžios institucijų apsauga;

– veiklos, kuria apsaugoma 
infrastruktūra, atviros ir viešos erdvės, 
taip pat teritorijos ir pastatai, kuriuose 
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susirenka daug žmonių, technologijos ir 
standartai;

– sunkių ir organizuotų nusikaltimų, 
radikalėjimo dėl politinių motyvų, smurto 
ir terorizmo bandymų ir vykdymo 
nuspėjimas, nustatymas, prevencija ir 
apsauga nuo tokių nusikaltimų; 

2.2.2. Sienų apsaugos valdymas 

Siekiant Sąjungoje didinti saugumą, 
reikalingi naujausi sienos apsaugos ir 
valdymo gebėjimai. Tai apima (oro, 
sausumos, jūros) teritorijos išžvalgymą ir 
stebėjimą, stabilų bendradarbiavimą ir 
keitimąsi duomenimis su užsienio valdžios 
institucijomis, įskaitant gebėjimus 
užtikrinti sąveiką su vietos, regioniniais, 
nacionaliniais ir tarptautiniais 
vadovavimo, kontrolės ir ryšių centrais, 
taip pat sienos apsaugos sprendimo būdų 
įgyvendinimą, reagavimą į incidentus, 
rizikos nustatymą ir nusikaltimų 
prevenciją. Taip pat reikia įtraukti 
mokslinius tyrimus apie nuspėjimo 
politiką ir algoritmais pagrįstas 
išankstinio perspėjimo programas, 
automatizuoto stebėjimo technologijas, 
kuriose naudojami įvairių rūšių jutikliai. 
Jų poveikio vertinimas ir potencialas 
skatinti imtis veiksmų saugumo srityje turi 
apimti šių sprendimo būdų, technologijų 
ir įrangos potencialo prisidėti prie 
subjektų, besiartinančių prie išorės sienų, 
visų pirma sausuma ir jūra, sąžiningumo, 
vertinimo. 

Moksliniais tyrimais reikėtų prisidėti 
gerinant integruotą Europos sienų 
valdymą, be kita ko, intensyviau 
bendradarbiaujant su šalimis 
kandidatėmis, potencialiomis 
kandidatėmis ir EU kaimynystės politikos 
valstybėmis. Tai taip pat padės ES kovoti 
su migracija. 

Bendros kryptys

– Nustatyti suklastotus ir kitaip padirbtus 
dokumentus;
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– nustatyti neteisėto asmenų ir prekių 
vežimo atvejus;

– stiprinti reagavimo į prie sienų 
įvykstančius incidentus gebėjimus;

– atnaujinti pasienio ruožo išžvalgymo ir 
stebėjimo įrangą; 

2.2.3. IRT ir kibernetinis saugumas, 
privatumas, duomenų apsauga

Piktavališka ir priešiška kibernetinė 
veikla kelia pavojų mūsų visuomenei ir 
jos piliečiams, stabiliam ir saugiam 
valdžios įstaigų ir institucijų veikimui, 
ekonomikai, taip pat labai svarbiam 
Europos demokratinių institucijų 
veikimui, mūsų laisvėms ir vertybėms. Su 
valdžios institucijomis susiję incidentų jau 
pasitaikė ir tikėtina, kad jų daugės 
atsižvelgiant į didėjančią skaitmeninių ir 
kibernetinių taikomųjų programų 
integravimą į administracines ir 
ekonomines procedūras, taip pat privataus 
ir individualaus naudojimo srityje. 

Kibernetinių nusikaltimų daugėja, 
susijusi rizika tampa įvairesnė, nes 
ekonomika ir visuomenė skaitmeninama 
toliau. Europai reikia toliau stengtis 
gerinti kibernetinį ir apskritai IRT 
saugumą, skaitmeninį privatumą, asmens 
duomenų apsaugą ir kovoti su neteisingos 
ir žalingos informacijos sklaida siekiant 
apsaugoti demokratinį ir ekonominį 
stabilumą.

Saugumas ir klestėjimas ateityje 
priklausys nuo geresnių gebėjimų 
apsaugoti ES nuo tokių grėsmių, užkirsti 
kelią, nustatyti ir kovoti su piktavališka 
kibernetine veikla, o tam dažnai reikia 
glaudaus ir greito tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo. Visų pirma dėl 
skaitmeninės transformacijos būtina iš 
esmės gerinti kibernetinį saugumą, 
siekiant užtikrinti daugybės daiktų 
interneto prietaisų, kurie, kaip tikimasi, 
bus prijungti prie interneto, apsaugą. 
Europa privalo išlaikyti visas pastangas 
užtikrinti atsparumą IRT išpuoliams ir 
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skatinti veiksmingą atgrasymą. 

Dėl asmens ir masinių duomenų (didžiųjų 
duomenų) rinkimo ir vertinimo nuolat 
daugėja nesaugios veiklos. Todėl svarbu 
užtikrinti aukštus duomenų apsaugos, 
privatumo ir laisvės standartus. 

Bendros kryptys

– Nustatymo, prevencijos, gynybos ir 
kovos technologijų plėtimas;

– valdžios institucijų gebėjimų iššifruoti ir 
atkoduoti stiprinimas;

– neteisėtų elektroninių mokėjimo būdų ir 
finansavimo srautų nustatymo ir 
stebėjimo technologijos;

– atitinkamų institucijų, visų pirma 
EUROPOL/EC3 ir ENISA visų būtinų 
gebėjimų stiprinimas;

– asmens duomenų apsaugos užtikrinimas 
teisėsaugos veikloje, ypač atsižvelgiant į 
sparčią technologinę plėtrą; 

2.2.4. Ypatingos svarbos infrastruktūros, 
tiekimo grandinių ir transporto / 
perdavimo įrangos apsauga ir atsparumas 
nelaimėms 

Naujos technologijos, procesai, metodai ir 
specialiai skirti gebėjimai padės apsaugoti 
ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektus, sistemas ir paslaugas, būtinas 
tinkamam visuomenės ir ekonomikos 
veikimui, įskaitant komunikacijas, 
transportą, finansus, sveikatą, maistą, 
vandenį, energiją, logistiką ir tiekimo 
tinklus bei aplinką.

Nelaimės atsiranda iš įvairių šaltinių, 
nepaisant to, ar tai gaivalinės, žmogaus 
sukeltos ar dėl pakopinės rizikos 
atsirandančios nelaimės. Būtina imtis 
veiksmų siekiant apriboti poveikį mūsų 
gyvenimui ir pragyvenimo šaltiniui, žalą 
sveikatai ir aplinkai, ekonominę ir 
materialinę žalą, siekiant užtikrinti maisto 
ir vaistų tiekimą, saugumą ir pagrindines 
ryšio priemones. 

Bendros kryptys
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– Visuomenės pajėgumai geriau valdyti ir 
mažinti nelaimių riziką, be kita ko, taikant 
gamtinius sprendimus, gerinant 
prevenciją, pasirengimą ir reagavimą į 
esamą ir naują riziką ir pagerinant šios 
įvairios infrastruktūros atsparumą;

– paieškos ir gelbėjimo įrangos, 
transporto priemonių, tiekimo ir pajėgų 
judėjimo gebėjimų didinimas;

– technologijos, įranga ir procedūros 
siekiant užkirsti kelią epidemijos 
proveržiui arba ją sulaikyti; 

2.2.5. Piratavimas ir produktų klastotės, 
kova su piratavimu ir produktų 
klastotėmis išlieka rimta Europos 
ekonomikos, kultūros ir kūrybos 
pramonės (KKP) ir piliečių problema. Dėl 
šios neteisėtos veiklos prarandama daug 
mokesčių, pajamų ir asmeninių pajamų, 
taip pat kyla pavojus užimtumui 
Europoje.

Be to, tokia veikla prisideda prie didesnės 
žalos aplinkai ir netinkamų darbo sąlygų 
visame pasaulyje.

Dėl trūkumų turinčių produktų kyla 
pavojus, kad bus padaryta žala asmenims 
ir turtui. Tokį poveikį reikia šalinti, be to, 
reikia rasti kovos su piratavimu ir 
produktų klastojimu sprendimo būdus, 
taip pat priversti atitinkamas valdžios 
institucijas bendradarbiaujant užkirsti 
kelią šiems nusikaltimams, įskaitant 
susijusią neteisėtą veiklą, juos nustatyti, 
tirti ir kovoti su jais. 

Taip pat reikia imtis veiksmų siekiant 
didinti intelektinės nuosavybės apsaugą. 

Bendros kryptys

– Skatinimas taikyti metodus, kuriais 
nustatomi produktai;

– originalių dalių ir prekių apsaugos 
didinimas;

– technologijos, kuriomis kontroliuojami 
vežami produktai (tikruoju laiku) ir 
keitimasis duomenimis tarp gamintojų, 



PR\1158114LT.docx 77/144 PE625.306v01-00

LT

vežėjo, muitinės ir gavėjų; 

2.2.6. Koordinavimo, bendradarbiavimo ir 
sinergijos skatinimas 

Norint užtikrinti gebėjimą taikyti, valdyti, 
kontroliuoti ir vadovauti tarpinstitucinėms 
procedūroms, reikalingos naujausios 
technologijos ir standartai. Turi būti 
siekiama aprūpinti valdžios institucijas ir 
kitas dislokuojamas pajėgas keičiama 
įranga, siekiant integruoti ES masto 
standartines procedūras, susijusias su 
operacijomis, reagavimu, pranešimu ir 
keitimusi duomenimis.

Įsipareigojimas atsakingai leisti lėšas su 
saugumu susijusioms ES 
finansuojamiems moksliniams tyrimams 
ir inovacijoms turėtų padėti skatinti 
koordinavimą ir atitinkamų veiksmų, 
kuriais prisidedama prie veiksmingo 
išlaidų panaudojimo, sinergijos poveikį ir 
išvengti dubliavimo. Šio tikslo taip pat 
reikia siekti atsižvelgiant į ES 
finansuojamus gynybos mokslinius 
tyrimus, įskaitant keitimosi ir 
konsultavimosi su institucijomis,
susijusiomis su gynybos moksliniais 
tyrimais, visų pirma EGA, mechanizmus 
kartu pripažįstant, kad yra sričių, kuriose 
technologijos gali būti naudojamos 
dvejopai.

Standartai, kuriais užtikrinama bendra 
plėtra, gamyba ir įgyvendinimas, taip pat 
keitimosi paslaugomis, procedūromis, 
technologijomis ir įranga, jų sąveikumo ir 
suderinamumo gebėjimai. 

Bendros kryptys

– Technologijos ir įranga, atitinkanti 
pagrindinius veikimo reikalavimus, kurią 
vienodai turi taikyti visų valstybių narių 
pajėgos ir to paties rango institucijos 
(policija, gelbėjimo, nelaimių valdymo, 
ryšių ir pan. tarnybos);

– įrangos ir procedūrų sąveikumas 
siekiant palengvinti tarpvalstybinius ir 
tarpžinybinius gebėjimus;
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– valstybių narių ir ne ES partnerių 
standartizacijos trūkumų nustatymas; 

Agentūroms turi būti skirtas tinkamas 
biudžetas, siekiant toliau skatinti jų 
gebėjimą dalyvauti, įskaitant ES 
mokslinių tyrimų ir inovacijų biudžeto 
lėšas, ir siekiant valdyti susijusius 
projektus, keistis reikalavimais, rezultatais 
ir užmojais, taip pat bendradarbiauti ir 
koordinuoti pastangas su kitomis 
agentūromis ir tam tikromis ne ES 
institucijomis, pvz., CTG ir IKPO. Kalbant 
apie su saugumu susijusius mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, tai visų pirma yra 
CEPOL, EASA, ECDC, EMCDDA, 
EMSA, ENISA, EU-LISA, EUIPO, 
EUROPOLAS, FRONTEX ir „SatCen“.

Or. en

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skaitmeninimas – svarbus variklis. 
Kadangi jis sparčiai auga visuose 
sektoriuose, investicijos į prioritetines 
sritis – nuo dirbtinio intelekto iki naujos 
kartos interneto, itin našaus skaičiavimo, 
fotonikos ir nanoelektronikos tampa būtini 
stiprinant ekonomiką ir užtikrinant 
visuomenės tvarumą. Investicijos į IRT, jų 
kūrimas ir naudojimasis labai paskatina ES 
ekonomikos augimą, kuris vien tik nuo 
2001 iki 2011 m. padidėjo 30 proc.

Skaitmeninimas – svarbus variklis. 
Kadangi jis sparčiai auga visuose 
sektoriuose, investicijos į prioritetines 
sritis – nuo dirbtinio intelekto iki naujos 
kartos interneto, itin našaus skaičiavimo, 
fotonikos, kvantinių technologijų ir 
nanoelektronikos tampa būtini stiprinant 
ekonomiką ir užtikrinant visuomenės 
tvarumą. Investicijos į IRT, jų kūrimas ir 
naudojimasis labai paskatina ES 
ekonomikos augimą, kuris vien tik nuo 
2001 iki 2011 m. padidėjo 30 proc.

Or. en
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Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES turi išskirtinę galimybę tapti pasaulio 
lydere ir padidinti savo dalį pasaulio 
rinkose parodydama, kaip skaitmeninė 
transformacija, lyderystė bazinėse didelio 
poveikio ir kosmoso technologijose, 
perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio, žiedinės ekonomikos ir 
konkurencingumas gali vienas kitą 
papildyti panaudojant mokslo ir 
technologijų pažangumą.

ES turi išskirtinę galimybę tapti pasaulio 
lydere ir padidinti savo dalį pasaulio 
rinkose parodydama, kaip skaitmeninė 
transformacija, lyderystė bazinėse didelio 
poveikio ir kosmoso technologijose, 
perėjimas prie mažo anglies dioksido 
kiekio, žiedinės ekonomikos ir 
konkurencingumas ir visuomenės 
supratimas apie šias technologijas ir 
pažangą gali vienas kitą papildyti 
panaudojant mokslo ir technologijų 
pažangumą.

Or. en

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant įgyvendinti skaitmeninę, žiedinę, 
mažo anglies dioksido kiekio ir netaršią 
ekonomiką, reikalingi veiksmai ES 
lygmeniu dėl vertės grandinės 
sudėtingumo, sisteminio ir daugiadalykio 
technologijų pobūdžio bei didelių jų plėtros 
sąnaudų, taip pat dėl poreikio spręsti 
įvairius sektorius apimančias problemas. 
ES turi užtikrinti, kad visi pramonės 
dalyviai ir visuomenė plačiąja prasme 
galėtų pasinaudoti pažangiomis ir 
švariomis technologijomis bei 
skaitmeninimu. Nepakanka vien tik sukurti 
technologijas. Į pramonę orientuotos 
infrastruktūros, įskaitant bandomąsias 
linijas, sukurs sąlygas ES įmonėms, ypač 
MVĮ įdiegti šias technologijas ir pagerinti 
savo inovacijų veiksmingumą.

Siekiant įgyvendinti skaitmeninę, žiedinę, 
mažo anglies dioksido kiekio ir netaršią 
ekonomiką, reikalingi veiksmai ES 
lygmeniu dėl vertės grandinės 
sudėtingumo, sisteminio ir daugiadalykio 
technologijų pobūdžio bei didelių jų plėtros 
sąnaudų, taip pat dėl poreikio spręsti 
įvairius sektorius apimančias problemas. 
ES turi užtikrinti, kad visi pramonės 
dalyviai ir visuomenė plačiąja prasme 
galėtų pasinaudoti pažangiomis ir 
švariomis technologijomis bei 
skaitmeninimu. Nepakanka vien tik sukurti 
technologijas. Į pramonę orientuotos 
infrastruktūros, įskaitant bandomąsias 
linijas, sukurs sąlygas ES įmonėms, ypač 
MVĮ įdiegti šias technologijas ir pagerinti 
savo inovacijų veiksmingumą. Šiomis 
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aplinkybėmis kultūros ir kūrybos 
pramonė gali atlikti pagrindinį vaidmenį: 
KKP skatina inovacijas ir IRT plėtrą 
Europoje. Jie veikia nuolat kintančioje 
aplinkoje, kurioje vyrauja plėtra ir 
pasaulinis skaitmeninės informacijos ir 
komunikacijos technologijų naudojimas. 
Skaitmeninės technologijos atvėrė 
galimybes atsirasti įvairaus pobūdžio 
meno kūriniams ir praktikai, kurių 
svarbią kūrimo proceso dalį sudaro tos
skaitmeninės technologijos.

Or. en

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Suderinus skaitmeninių, bazinių didelio 
poveikio ir kosmoso technologijų, taip pat 
tvaraus žaliavų tiekimo veiklą, bus galima 
taikyti sistemingesnį požiūrį ir pasiekti 
spartesnę bei išsamesnę skaitmeninę ir 
pramoninę transformaciją. Taip bus 
užtikrinta, kad moksliniai tyrimai ir 
inovacijos šiose srityse įsijungs į ES 
pramonės, skaitmeninimo, aplinkos 
apsaugos, energetikos ir klimato, žiedinės 
ekonomikos, žaliavų ir pažangiųjų 
medžiagų bei kosmoso politiką ir prisidės 
prie jos.

Per kūrybišką teigiamą poveikį 
sustiprinus įvairių sektorių, pramonės 
įmonių ir sistemų sąveiką ir suderinus 
skaitmeninių, bazinių didelio poveikio ir 
kosmoso technologijų, taip pat tvaraus 
žaliavų tiekimo veiklą, bus galima taikyti 
sistemingesnį požiūrį ir pasiekti spartesnę 
bei išsamesnę skaitmeninę ir pramoninę 
transformaciją. Todėl inžinerijos ir meno 
sinergija gali padėti sukurti skaitmenines 
technologijas, kurios visuomenei turėtų 
žmogiškąją vertę. Taip bus užtikrinta, kad 
moksliniai tyrimai ir inovacijos šiose
srityse įsijungs į ES pramonės, 
skaitmeninimo, aplinkos apsaugos, 
energetikos ir klimato, žiedinės 
ekonomikos, žaliavų ir pažangiųjų 
medžiagų bei kosmoso politiką ir prisidės 
prie jos.

Or. en
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Pakeitimas 124

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamyba yra pagrindinis ES užimtumo ir 
klestėjimo veiksnys, sukuriantis daugiau 
kaip tris ketvirtadalius ES eksporto 
pasaulio mastu ir daugiau kaip 100 mln. 
tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų. 
Pagrindinis ES gamybos iššūkis yra 
konkurencingo išsaugojimas pasaulio 
mastu, naudojant pažangesnius ir labiau 
pritaikytus didelės pridėtinės vertės 
produktus. Kūrybiniai ir kultūriniai 
ištekliai bus labai svarbūs kuriant pridėtinę 
vertę.

Gamyba yra pagrindinis ES užimtumo ir 
klestėjimo veiksnys, sukuriantis daugiau 
kaip tris ketvirtadalius ES eksporto 
pasaulio mastu ir daugiau kaip 100 mln. 
tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų. 
Pagrindinis ES gamybos iššūkis yra 
konkurencingo išsaugojimas pasaulio 
mastu, naudojant pažangesnius ir labiau 
pritaikytus didelės pridėtinės vertės 
produktus ir sumažintas anglies pėdsakas 
XXI a. Europoje, įskaitant gamybos 
procesų ir tradicinių vertės grandinių 
pakeitimą. Todėl kūrybiniai ir kultūriniai 
ištekliai bus labai svarbūs kuriant pridėtinę 
vertę.

Or. en

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant ES konkurencingumo, bus labai 
svarbu išlaikyti ir savarankiškai plėtoti 
esminių elektroninių technologijų, tokių 
kaip fotonikos ir mikroelektronikos bei 
nanoelektronikos, programinės įrangos ir 
sistemų svarius projektavimo ir gamybos 
pajėgumus bei juos integruoti, taip pat 
šioms paskirtims panaudoti pažangiąsias 
medžiagas.

Siekiant ES konkurencingumo, bus labai 
svarbu išlaikyti ir savarankiškai plėtoti 
esminių elektroninių technologijų, tokių 
kaip fotonikos ir mikroelektronikos bei 
nanoelektronikos, programinės įrangos ir 
sistemų svarius projektavimo ir gamybos 
pajėgumus (įskaitant gamybos įrangą) bei 
juos integruoti, taip pat šioms paskirtims 
panaudoti pažangiąsias medžiagas.

Or. en

Pagrindimas

Europos padėtis aukštųjų technologijų komponentų, skirtų skaitmeninių produktų gamybai, 
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yra tvirta. Turime investuoti į gamybos įrangą, kad išlaikytume šią padėtį ir neprarastume 
dalies vertės grandinės, kuri gali būti perkelta į kitus žemynus.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 punkto antros pastraipos 9 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kultūros ir kūrybos pramonės 
IRT: kurti naujas priemones siekiant 
užtikrinti prieigą, išnaudoti ir išsaugoti 
skaitmeninį turinį.

Or. en

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 punkto antros pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ES technologijų infrastruktūros16

inovacijų ekosistemos, numatytos išskirtos 
kaip prioritetai sutartyse su valstybėmis 
narėmis, kurios teikia paslaugas, siekiant 
paspartinti technologijų transformaciją ir 
panaudojimą ES pramonėje, ypač MVĮ; tai 
apims visas pagrindines technologijas, 
reikalingas įgyvendinti inovacijas 
medžiagų srityje;

– ES technologijų infrastruktūros16

inovacijų tinklas, numatytas ir išskirtas
kaip prioritetas sutartyse su valstybėmis 
narėmis, kurios teikia paslaugas, siekiant 
paspartinti technologijų transformaciją ir 
panaudojimą ES pramonėje, ypač MVĮ; tai 
apims visas pagrindines technologijas, 
reikalingas įgyvendinti inovacijas 
medžiagų srityje;

__________________ __________________

16 jos yra viešosios ar privačios 
organizacijos, kurios teikia išteklius ir 
paslaugas daugiausia Europos pramonei, 
siekiant išbandyti ir patvirtinti bazines 
didelio poveikio technologijas ir produktus 
Tokios infrastruktūros gali būti įsteigtos 
vienoje veiklos vietoje, veikti virtualiai ar 
būti paskirstytos ir turi būti registruotos 
valstybėje narėje ar Programos 
asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.

16 Jos yra viešosios ar privačios 
organizacijos, kurios teikia išteklius ir 
paslaugas daugiausia Europos pramonei, 
siekiant išbandyti ir patvirtinti bazines 
didelio poveikio technologijas ir produktus 
Tokios infrastruktūros gali būti įsteigtos 
vienoje veiklos vietoje, veikti virtualiai ar 
būti paskirstytos ir turi būti registruotos 
valstybėje narėje ar Programos 
asocijuotojoje trečiojoje valstybėje.
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Or. en

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.5 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Internetas tapo pagrindine visų mūsų 
ekonomikos ir visuomenės sektorių 
skaitmeninės transformacijos priemone. ES 
reikia pasinaudoti galimybe paversti naujos 
kartos internetą į žmogų orientuotą 
ekosistema, atitinkančią mūsų socialines ir 
etines vertybes. Investicijos į naujos kartos 
interneto technologijas ir programinę 
įrangą pagerins ES pramonės 
konkurencingumą pasaulio ekonomikos 
mastu. Optimizuojant šią galimybę ES 
lygmeniu bus reikalingas didelio masto 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas.

Internetas tapo pagrindine visų mūsų 
ekonomikos, kultūros, ypač kūrybos 
pramonės, ir visuomenės sektorių 
skaitmeninės transformacijos priemone. ES 
reikia pasinaudoti galimybe paversti naujos 
kartos internetą į žmogų orientuotą 
ekosistema, atitinkančią mūsų socialines ir 
etines vertybes. Investicijos į naujos kartos 
interneto technologijas ir programinę 
įrangą pagerins ES pramonės 
konkurencingumą pasaulio ekonomikos 
mastu. Optimizuojant šią galimybę ES
lygmeniu bus reikalingas didelio masto 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas.

Or. en

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.6a. Kvantinės technologijos

Naudojant kvantines technologijas 
išnaudojama milžiniška pažanga, susijusi 
su mūsų gebėjimu aptikti ir manipuliuoti 
vienu kvantu (atomais, fotonais, 
elektronais). Tai galėtų sukelti revoliuciją 
visoje informacijos vertės grandinėje 
pradedant programine ir baigiant 
aparatine įranga ir pradedant ryšiais ir 
baigiant duomenų gavyba ir dirbtiniu 
intelektu. Kalbant apie šią sritį, 
pažymėtina, kad Europa yra daugumos 
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geriausių pasaulio mokslininkų namai ir 
šiuo metu vyksta pasaulinės lenktynės, 
kuriose stengiamasi mokslinius 
laimėjimus perkelti į rinkai skirtas 
taikomąsias programas. Ši didelio 
poveikio technologija turės pastebimą 
tarpsektorinį poveikį, suteiks Europos 
piliečiams ir pramonei, pvz., gerokai 
didesnius kompiuterinius pajėgumus, dėl 
kurių inter alia užtikrinama patikimesnė 
sveikatos priežiūra, tobulesnės cheminės 
medžiagos ir žaliavos, optimizuotas, taigi 
tvaresnis išteklių naudojimas, 
veiksmingesnė inžinerija, saugesni 
telekomunikacijų ryšiai ir daug kitų 
revoliucinių taikomųjų programų.

Bendros kryptys

– Kvantinė kompiuterija ir simuliavimas, 
įskaitant skirtingos struktūros ir fizinių 
platformų aparatinės įrangos tobulinimą, 
taip pat algoritmų ir programinės įrangos 
tobulinimą;

– kvantiniai tinklai, kuriuose saugiai 
perduodami duomenys ir dalijamasi 
kvantiniais antžeminiais ir kosminiais 
ištekliais;

– kvantiniai jutikliai, atvaizdavimo 
sistemos ir metrologijos standartai, 
kuriuos taikant išnaudojamos sujungtos 
kvantinės sistemos ir jų fizinė sąveika;

– bandymų terpė ir naudotojo įranga, 
susijusi su minėtomis technologijomis.

Or. en

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.7 punkto ketvirtos pastraipos pirma 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Pramonės ir išteklių srautų 
simbiozė visų sektorių įrenginiuose ir 

– Pramonės ir išteklių srautų 
simbiozė visų sektorių įrenginiuose ir 
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miesto bendruomenėse; procesai ir 
medžiagos, skirtos ištekliams transportuoti, 
transformuoti, kartotinai panaudoti ir 
sandėliuoti, suderinant šalutinių produktų, 
atliekų ir CO2 valorizaciją;

miesto bendruomenėse; procesai ir 
medžiagos, skirtos ištekliams transportuoti, 
transformuoti, kartotinai panaudoti ir 
sandėliuoti, suderinant šalutinių produktų, 
atliekų, CO2 ir vandenilio, kai jis aplinkai 
nekenkia ir yra naudingas klimatui,
valorizaciją;

Or. en

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.7 punkto ketvirtos pastraipos trečia 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– produktai, skirti didesniam 
gyvavimo ciklo našumui, patvarumui, 
lengvam remontui, išmontavimui ir 
perdirbimui užtikrinti;

– produktų, skirtų didesniam 
gyvavimo ciklo našumui, patvarumui, 
lengvam remontui, išmontavimui ir 
perdirbimui užtikrinti sisteminis dizainas;

Or. en

Pagrindimas

Sisteminis požiūris, kurį taikant į žiediškumą atsižvelgiama produktų projektavimo pradžioje, 
turėtų tapti įprastu dalyku.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.7 punkto ketvirtos pastraipos 6 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Nauji kūrybiški verslo modeliai, 
požiūriai ir produktų pakartotinio 
panaudojimo, jų gyvavimo laikotarpio 
pratęsimas, atnaujinimas.

Or. en
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Pagrindimas

Naujų verslo modelių, orientuotų į išteklių ir produktų grąžinimą, taip pat gyvavimo ciklo 
pratęsimą, kūrimas turi esminę reikšmę žiedinei ekonomikai. Europa yra visuomeninio 
perėjimo prie žiedinės ekonomikos lyderė, tačiau turime užtikrinti, kad taip pat taptume šia 
revoliucija pagrįsto verslo kūrimo lyderiai.

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.8 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangios technologijos siekiant labai 
sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
ir teršalų kiekį, dažnai naudojamos kartu 
su jau minėtos žiedinės pramonės 
technologijomis, padės stiprinti pramonės 
vertės grandines, iš esmės pakeis gamybos 
pajėgumus ir pagerins pasaulinį pramonės 
konkurencingumą; kartu jis prisidės prie 
klimato kaitos ir aplinkos kokybės siektinų 
reikšmių.

Didelio masto pažangios technologijos 
siekiant labai sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir teršalų kiekį, kurios 
gali būti naudojamos kartu su jau minėtos 
žiedinės pramonės technologijomis, padės 
stiprinti pramonės vertės grandines, iš 
esmės pakeis gamybos pajėgumus kartu jis 
prisidės prie klimato kaitos ir aplinkos 
kokybės siektinų reikšmių, be to, didelį 
dėmesį reikia skirti pasauliniam 
pramonės konkurencingumui.

Or. en

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.8 punkto trečios pastraipos 2 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tiesioginis anglies išvengimas 
naudojant cheminę žaliavą, pagamintą 
nenaudojant iškastinio kuro;

Or. en



PR\1158114LT.docx 87/144 PE625.306v01-00

LT

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.8 punkto trečios pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepriklausomų energijos šaltinių 
elektrifikavimas ir naudojimas 
pramoniniuose įrenginiuose, taip pat
energijos ir išteklių mainai tarp pramonės 
įrenginių (pvz., naudojant pramoninę 
simbiozę);

– energijos šaltinių elektrifikavimas, 
hidrinimas ir švarių energijos šaltinių
naudojimas pramoniniuose įrenginiuose, 
siekiant pakeisti iškastinio kuro energijos 
nešiklius.

Or. en

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.8 punkto trečios pastraipos ketvirta 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pramonės produktai, kurių gamybai 
per visą gyvavimo ciklą reikalingi 
gamybos procesai, generuojantys mažai 
anglies dioksido emisijų ar visai jų 
negeneruojantys.

– pramonės produktai, kurių gamybai 
reikalingi gamybos procesai, generuojantys 
mažai anglies dioksido emisijų ar visai jų 
negeneruojantys. Ši intervencinė veikla 
gali būti įgyvendinama pasitelkiant 
Sąjungos partnerystes su pramone.

Or. en

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.9 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES rems kosmoso ir bazinių didelio 
poveikio technologijų (didžiųjų duomenų, 
pažangios gamybos, robotikos ir dirbtinio 
intelekto) sinergiją; skatinti klestintį ir 
verslininkišką bei konkurencingą kosmoso 
sektorių; ir padės apsaugoti saugios 

ES rems kosmoso ir bazinių didelio 
poveikio technologijų (didžiųjų duomenų, 
pažangios gamybos, kvantinių 
technologijų, robotikos ir dirbtinio 
intelekto) sinergiją skatinti klestintį ir 
verslininkišką bei konkurencingą kosmoso 
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prieigos prie kosmoso ir jo naudojimosi 
nepriklausomybę. Veiksmai turi būti 
orientuoti į gaires, atsižvelgiant į EPI 
derinimo procesą ir svarbias valstybių 
narių iniciatyvas, ir bus įgyvendinti kartu 
su EPI, kaip numatyta.

sektorių; ir padės apsaugoti saugios 
prieigos prie kosmoso ir jo naudojimosi 
nepriklausomybę. Veiksmai turi būti 
orientuoti į gaires, atsižvelgiant į EPI 
derinimo procesą ir svarbias valstybių 
narių iniciatyvas, ir bus įgyvendinti kartu 
su EPI, kaip numatyta.

Or. en

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.9 punkto trečios pastraipos ketvirta 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ES vyriausybių naudojamas saugus
palydovinis ryšys: sprendimai kuo 
platesniam vyriausybių naudotojų skaičiui 
ir susijusiai naudotojų įrangai, skirti 
kosminės infrastruktūros architektūros, 
technologijų ir sistemų sprendimams, 
palaikantiems ES autonomiją;

– ES vyriausybių naudojamas saugus, 
kvantinis palydovinis ryšys: sprendimai 
kuo platesniam vyriausybių naudotojų 
skaičiui ir susijusiai naudotojų įrangai, 
skirti kosminės infrastruktūros 
architektūros, technologijų ir sistemų 
sprendimams, palaikantiems ES 
autonomiją;

Or. en

Pakeitimas 139

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norėdama atitikti Paryžiaus susitarimą, ES 
turės pereiti prie mažo anglies dioksido 
kiekio, efektyviai išteklius naudojančių ir 
atsparių ekonomikų bei visuomenių. Šis 
perėjimas bus grindžiamas esminiais 
technologijų ir paslaugų pokyčiais, naujais 
verslo ir vartotojų elgsenos būdais bei 
naujų valdymo formų įtraukimu. Siekiant 
apriboti visuotinę vidutinę temperatūrą iki 

Norėdama atitikti Paryžiaus susitarimą, ES 
turės pereiti prie mažo anglies dioksido 
kiekio, efektyviai išteklius naudojančių ir 
atsparių ekonomikų bei visuomenių. Šis 
perėjimas bus grindžiamas esminiais 
technologijų ir paslaugų pokyčiais, naujais 
verslo ir vartotojų elgsenos būdais bei 
naujų valdymo formų įtraukimu. Siekiant 
apriboti visuotinę vidutinę temperatūrą iki 
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mažiau nei 2 °C ir apriboti temperatūros 
padidėjimą iki 1,5 °C, reikalinga sparti 
energetikos sistemos priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas pažanga ir 
reikšmingas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijų sumažinimas transporto 
sektoriuje17. Taip pat prireiks naujų 
impulsų spartinant naujos kartos pažangą 
bei diegiant inovatyvias technologijas ir 
sprendimus, taigi ir panaudojant 
skaitmeninių ir kosmoso technologijų 
galimybes. Šių tikslų bus siekiama taikant 
integruotą požiūrį, įskaitant 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimą, išteklių naudojimo efektyvumą, 
oro taršos mažinimą, prieigą prie žaliavų ir 
žiedinę ekonomiką.

mažiau nei 2 °C ir apriboti temperatūros 
padidėjimą iki 1,5 °C, reikalinga sparti 
energetikos sistemos priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas pažanga ir 
reikšmingas šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijų sumažinimas transporto 
sektoriuje17.

Sąjungos energetikos sistemos yra iš 
esmės keičiamos, o tokių pokyčių tikslas –
užtikrinti tvarų, įperkamą ir patikimą 
elektros energijos, šilumos, kuro ir 
energetikos produktų tiekimą. 
Energetikos sistemos transformacija 
vyksta pasitelkiant technologijų, 
infrastruktūros, rinkos, politikos ir 
reguliavimo sistemų sąveiką. Visame 
energetikos sektoriuje reikalingas 
sisteminis požiūris ir sisteminės 
inovacijos.

Taip pat prireiks naujų impulsų spartinant 
naujos kartos pažangą bei diegiant 
inovatyvias technologijas ir sprendimus, 
taigi ir panaudojant skaitmeninių ir 
kosmoso technologijų galimybes. Šių tikslų 
bus siekiama taikant integruotą požiūrį, 
įskaitant priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimą, išteklių naudojimo 
efektyvumą, oro taršos mažinimą, prieigą 
prie žaliavų ir žiedinę ekonomiką.

Kad pasiektų šį tikslą, Sąjunga taip pat 
skatins aktyvius mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, įskaitant daugiašalį metodą, ir 
kurti žinių ir inovacijų sistemas vietos, 
regionų, nacionaliniu ir Europos 
lygmeniu. Socialinių ir humanitarinių 
mokslų įžvalgos skatinant naujus 
valdysenos, gamybos ir vartojimo 
modelius, bus itin svarbios socialinės 
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inovacijos, įtraukiant piliečius ir kuriant 
pasitikėjimą inovacijomis.

__________________ __________________

17 Kitų sektorių priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas aptartas kitose 
programos „Europos horizontas“ veiklos 
srities „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 
konkurencingumas“ dalyse.

17 Kitų sektorių priklausomybės nuo 
iškastinio kuro mažinimas aptartas kitose 
programos „Europos horizontas“ veiklos 
srities „Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 
konkurencingumas“ dalyse.

Or. en

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant pažangos šiuose sektoriuose, bet ir 
visoje ES pramonės srityje, įskaitant žemės 
ūkį, statybą, pramoninius procesus ir 
produktų naudojimą bei atliekų tvarkymą, 
reikės nuolatinių pastangų, kad būtų 
lengviau suprasti klimato kaitos 
mechanizmus ir susijusį poveikį visai 
ekonomikai ir visuomenei, pasinaudojant 
sinergija su nacionaline veikla, kitomis ES 
veiksmų rūšimis ir tarptautiniu 
bendradarbiavimu.

Siekiant pažangos šiuose sektoriuose, bet ir 
visoje ES pramonės srityje, įskaitant žemės 
ūkį, statybą, pramoninius procesus ir 
produktų naudojimą bei atliekų tvarkymą, 
reikės nuolatinių pastangų, kad būtų 
lengviau suprasti klimato kaitos 
mechanizmus ir susijusį poveikį visai 
ekonomikai ir visuomenei, pasinaudojant 
sinergija su nacionaline veikla, kitomis ES 
veiksmų rūšimis ir tarptautiniu 
bendradarbiavimu. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas sektorių, t. y. elektros energijos, 
šilumos, pramonės, dujų ir transporto 
sektorių, susiejimo užtikrinimui visose 
intervencinėse srityse, o tai yra labai 
svarbu sėkmingai energetikos pertvarkai.

Or. en

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.1 papunkčio devinta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint rasti naujų būdų spartinti švarių 
technologijų diegimą ir Europos 
ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo sprendimus, taip pat reikia 
didinti inovacijų paklausą. Ją gali 
paskatinti piliečių įgalėjimas, taip pat 
socialinių ir ekonominių bei viešojo 
sektoriaus inovacijų diegimas, kuris atvers 
galimybes taikyti platesnius metodus nei 
technologijomis pagrįstos inovacijos. 
Socialiniai ir ekonominiai tyrimai, 
apimantys, be kita ko, naudotojų poreikius 
ir naudojimo modelius, numatomą veiklą, 
aplinkos, ekonominius, socialinius ir 
elgsenos aspektus, verslo atvejus ir 
modelius bei išankstinius norminius 
standartų kūrimo tyrimus, taip pat 
palengvins veiksmus, skatinančius 
reguliavimo, finansavimo ir socialines 
inovacijas, įgūdžius, taip pat rinkos dalyvių 
ir vartotojų įsitraukimą ir įgalėjimą.

Norint rasti naujų būdų spartinti švarių 
technologijų diegimą ir Europos 
ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo sprendimus, taip pat reikia 
didinti inovacijų paklausą. Ją gali 
paskatinti piliečių įgalėjimas, taip pat 
socialinių ir ekonominių bei viešojo 
sektoriaus inovacijų diegimas, taip pat 
kūrybiškas teigiamas poveikis, kuris atvers 
galimybes taikyti platesnius metodus nei 
technologijomis pagrįstos inovacijos. 
Socialiniai ir ekonominiai tyrimai, 
apimantys, be kita ko, naudotojų poreikius 
ir naudojimo modelius, numatomą veiklą, 
aplinkos, ekonominius, socialinius ir 
elgsenos aspektus, verslo atvejus ir 
modelius bei išankstinius norminius 
standartų kūrimo tyrimus, taip pat 
palengvins veiksmus, skatinančius 
reguliavimo, finansavimo ir socialines 
inovacijas, įgūdžius, taip pat rinkos dalyvių 
ir vartotojų įsitraukimą ir įgalėjimą.

Or. en

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.1 punkto antros pastraipos 4 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– svarbiausių procesų poliariniuose 
regionuose nustatymas siekiant parengti 
geresnes valdymo galimybes, kurios 
padeda kuo labiau sumažinti neigiamą 
poveikį ekosistemoms ir geriau suprasti 
pasaulinio klimato tendencijas.

Or. en
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Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.2.2. Elektros energijos tiekimas 4.2.2. Priklausomybės nuo iškastinio 
kuro mažinimo būdai

Or. en

Pakeitimas 144

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES siekia tapti pasaulio lydere prieinamų, 
saugių ir tvarių energetikos technologijų, 
kurios didina jos konkurencingumą 
pasaulinės vertės grandinėse ir pozicijas 
augančiose rinkose, srityje. Įvairios 
klimato, geografinės, aplinkosaugos ir 
socialinės bei ekonominės sąlygos ES, taip 
pat būtinybė užtikrinti energetiko saugumą 
ir prieigą prie žaliavų lemia plataus masto 
energetikos sprendimų, įskaitant ne 
techninio pobūdžio sprendimus, rinkinio 
poreikį. Kalbant apie atsinaujinančiosios 
energijos technologijas, išlaidos turi būti 
toliau mažinamos, našumas turi pagerėti, 
reikia tobulinti integraciją į energetikos 
sistemą ir sukurti pažangių technologijų. 
Kalbant apie iškastinį kurą, 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimas bus labai svarbus siekiant 
klimato tikslų.

ES siekia tapti pasaulio lydere prieinamų, 
saugių ir tvarių energetikos technologijų, 
kurios didina jos konkurencingumą 
pasaulinės vertės grandinėse ir pozicijas 
augančiose rinkose, srityje. Įvairios 
klimato, geografinės, aplinkosaugos ir 
socialinės bei ekonominės sąlygos ES, taip 
pat būtinybė užtikrinti energetiko saugumą 
ir prieigą prie žaliavų lemia plataus masto 
energetikos sprendimų, įskaitant ne 
techninio pobūdžio sprendimus, rinkinio 
poreikį. Kalbant apie atsinaujinančiosios 
energijos technologijas, išlaidos turi būti 
toliau mažinamos, našumas turi pagerėti, 
reikia tobulinti integraciją į energetikos 
sistemą ir sukurti pažangių technologijų bei 
jas įgyvendinti. Kalbant apie iškastinį kurą, 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
vengimas ir mažinimas bus labai svarbus 
siekiant klimato tikslų.

Or. en
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Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Atsinaujinančiosios energijos 
technologijos ir elektros energijos 
gamybos, šildymo ir aušinimo, tvarių 
transporto degalų ir tarpinių vežėjų 
sprendimai įvairiais mastais ir plėtros 
etapais, pritaikyti prie geografinių sąlygų ir 
rinkų tiek ES, tiek visame pasaulyje;

– Atsinaujinančiosios energijos 
technologijos ir elektros energijos 
gamybos, vandenilio gamybos, 
pramoninių procesų, šildymo ir aušinimo, 
tvarių transporto degalų ir tarpinių vežėjų 
sprendimai įvairiais mastais ir plėtros 
etapais, pritaikyti prie geografinių sąlygų ir 
rinkų tiek ES, tiek visame pasaulyje;

Or. en

Pagrindimas

Masinė kintančių atsinaujinančiosios energijos išteklių integracija reiškia, kad būtina skubiai 
elektros tinklus suderinti su ilgalaikiu, didelio masto energijos saugojimu. Abiem atžvilgiais 
vandenilio gamyba elektrolizės būdu, sudaranti sąlygas elektros energiją paversti dujų kuru, 
yra svarbus sprendimo būdas.

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– revoliucingosios atsinaujinančiosios 
energijos technologijos naujoms 
taikomosioms priemonėms ir pažangiems 
sprendimams;

– revoliucingosios atsinaujinančiosios 
energijos technologijos naujoms 
taikomosioms priemonėms ir pažangiems 
sprendimams;

Or. en

Pakeitimas 147

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatomas kintamos elektros energijos Numatomas kintamos elektros energijos 
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gamybos augimas ir perėjimas prie 
didesnio elektrinio šildymo, aušinimo ir 
transportavimo lemia būtinybę kurti naujus 
energetikos tinklų valdymo metodus. Be 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, tikslas yra užtikrinti energijos 
prieinamumą, saugumą ir tiekimo 
stabilumą, kuris bus pasiektas investuojant 
į inovatyvias tinklo infrastruktūros 
technologijas ir inovatyvų sistemos 
valdymą. Energijos kaupimas įvairiomis 
formomis vaidins esminį vaidmenį teikiant 
paslaugas tinklui, taip pat gerinant ir 
stiprinant tinklų pajėgumus. Labai svarbu 
išnaudoti įvairių tinklų (pvz., elektros 
tinklų, šildymo ir vėsinimo tinklų, dujų 
tinklų, transporto įkrovimo ir degalų 
papildymo infrastruktūros, vandenilio ir 
telekomunikacijų tinklų) ir dalyvių (pvz., 
pramonės objektų, duomenų centrų, 
savarankiškų gamintojų) sinergiją, siekiant 
išmanaus, integruoto atitinkamų 
infrastruktūrų eksploatavimo.

gamybos augimas ir perėjimas prie 
didesnio elektrinio šildymo ir šildymo 
vandeniliu, aušinimo ir transportavimo 
lemia būtinybę kurti naujus energetikos 
tinklų valdymo metodus. Be 
priklausomybės nuo iškastinio kuro 
mažinimo, tikslas yra užtikrinti energijos 
prieinamumą, saugumą ir tiekimo 
stabilumą, kuris bus pasiektas investuojant 
į inovatyvias tinklo infrastruktūros 
technologijas ir inovatyvų sistemos 
valdymą. Energijos kaupimas įvairiomis 
formomis vaidins esminį vaidmenį teikiant 
paslaugas tinklui, taip pat gerinant ir 
stiprinant tinklų pajėgumus. Labai svarbu 
išnaudoti įvairių tinklų (pvz., elektros 
tinklų, šildymo ir vėsinimo tinklų, dujų 
tinklų, transporto įkrovimo ir degalų 
papildymo infrastruktūros, vandenilio ir 
telekomunikacijų tinklų) ir dalyvių (pvz., 
pramonės objektų, duomenų centrų, 
savarankiškų gamintojų) sinergiją, siekiant 
išmanaus, integruoto atitinkamų 
infrastruktūrų eksploatavimo. Svarbu 
atkreipti dėmesį į tai, kad vandenilio kuro 
elementų technologijos turi didelį 
potencialą kuriant aukštų įgūdžių 
reikalaujančias darbo vietas ir augimą 
Sąjungoje. Šį procesą paspartins 
susijusios viešojo ir privačiojo sektoriaus 
partnerystės, kurios bus užmegztos 
įgyvendinant programą „Europos 
horizontas“.

Or. en

Pagrindimas

Galimybės vandenilį panaudoti ir pritaikyti kiekvienoje energetikos sektoriaus sistemoje 
atveria galimybę įdiegti ir panaudoti atsinaujinančiuosius išteklius daug platesniu mastu. 
Kadangi iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių išgaunama elektros energija sudaro sąlygas 
energijos sektoriui veikti iš esmės sumažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro, šilumos ir 
judumo sektoriuose bei pramonėje dar nenaudojami tokie pat reikšmingi priklausomybę nuo 
iškastinio kuro padedantys mažinti būdai. Vandenilio įvairovė sudaro sąlygas užtikrinti šių 
sektorių integraciją ir prisideda prie Europos energetikos pertvarkos.
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Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.3 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Elektros tinklų technologijos ir 
priemonės, skirtos integruoti 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius ir 
naujas apkrovas, pvz., elektrinį judumą ir 
šilumos siurblius;

– Elektros tinklų technologijos ir
priemonės, skirtos integruoti 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius ir 
naujas apkrovas, pvz., elektrinį judumą, 
elektrolizatorius, kuro elementus ir 
šilumos siurblius;

Or. en

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.3 punkto antros pastraipos 4 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sisteminė naujų energetikos 
technologijų poveikio analizė, pvz., 
vandenilis kaip energijos kaupimo 
priemonė.

Or. en

Pagrindimas

Visų pirma tikimasi, kad vandenilis atliks svarbų vaidmenį atsižvelgiant į mūsų tvaresnius 
energijos kaupimo sprendimo būdus, tačiau tam reikia pagaminti milžinišką energijos kiekį, 
kuris turės esminį poveikį mūsų sistemos energetikos poreikiams. Turėtume gerinti supratimą 
apie šį poveikį, siekdami užtikrinti, kad vieno žingsnio į priekį tvarumo srityje naudos 
nepanaikintume kitu žingsniu.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.3 punkto antros pastraipos 4 b įtrauka 
(nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „švarūs“ sprendimo būdai, kurie 
gali padėti pasiekti sistemos patikimumą, 
papildantys ir viršijantys 
atsinaujinančiosios energijos išteklius, ir 
elektrifikacija pagrįstas saugojimas;

Or. en

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.2.4. Pastatai ir pramonės objektai
pereinant prie švarios energijos

4.2.4. Pastatai pereinant prie švarios 
energijos

Or. en

Pakeitimas 152

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastatai ir pramonės įrenginiai vaidina vis 
svarbesnį aktyvų vaidmenį sąveikaudami 
su energetikos sistema. Todėl jie yra 
esminiai elementai pereinant prie 
atsinaujinančiosios energijos.

Pastatų įrenginiai vaidina vis svarbesnį 
aktyvų vaidmenį sąveikaudami su 
energetikos sistema. Todėl jie yra esminiai 
elementai pereinant prie 
atsinaujinančiosios energijos.

Or. en

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.4 punkto trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pramonės įmonės, ypač tos, kurios 
sunaudoja daug energijos, galėtų toliau 
didinti energijos vartojimo efektyvumą ir 
skatinti atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių integravimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkeltas į naują intervencijos sritį.

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.4 punkto ketvirtos pastraipos penkta 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pastatų gyvavimo ciklo 
projektavimas, statyba, eksploatacija ir 
išmontavimas, atsižvelgiant į žiediškumą ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, energijos ir 
išteklių naudojimo efektyvumą, atsparumą 
klimato kaitai ir perdirbimą;

– nauji būdai, įskaitant išmanias 
priemones ir prietaisus, skirtus pastatų 
gyvavimo ciklo projektavimui, statybai, 
eksploatacijai ir išmontavimui, 
atsižvelgiant į žiediškumą ir aplinkosauginį 
veiksmingumą, energijos ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, atsparumą klimato 
kaitai ir perdirbimą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai įgyvendinti žiedinį ir aplinkai nekenksmingą projektavimą, statybą, 
eksploataciją ir išmontavimą, mums reikia priemonių, kurias galėtume naudoti per visą 
pastato gyvavimo ciklą.

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.4 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.2.4a. Pramonės objektai pereinant prie 
švarios energijos

Pramonės įmonės, ypač tos, kurios 
sunaudoja daug energijos, galėtų toliau 
didinti energijos vartojimo efektyvumą ir 
skatinti atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių integravimą. Pramonės objektų 
vaidmuo energetikos sistemoje keičiasi dėl 
poreikio mažinti teršalus, kurie išmetami 
dėl tiesioginės ar netiesioginės 
elektrifikacijos, be to, jie yra gamybos 
procesų žaliavos (pvz., vandenilio) 
šaltinis. Pramonės kompleksai, kuriuose 
vienas šalia kito vyksta daug skirtingų 
procesų, gali padėti optimizuoti tarpusavio 
keitimąsi energijos srautais ir kitais 
ištekliais (žaliava).

Bendros kryptys

– Konversijos technologijos, skirtos 
tvariam anglies šaltinių panaudojimui 
siekiant padidinti efektyvų išteklių 
naudojimą ir sumažinti teršalus, įskaitant 
hibridines pramonės ir energetikos 
sektoriaus energijos sistemas, kuriose 
galima sumažinti priklausomybę nuo 
iškastinio kuro;

– gamybos įrenginių technologinio 
proceso priemonės ir infrastruktūra, 
siekiant optimizuoti energijos srautus ir 
medžiagas (pvz., vandenilį, kitus 
produktus) sąveikaujant su energetikos 
sistema;

– elektros energijos ir šilumos lankstumas 
ir veiksmingumas pramoniniuose 
įrenginiuose ir energetikos sistemoje;

– patobulinti arba nauji procesai, 
struktūra ir medžiagos siekiant 
veiksmingai naudoti ar gaminti šilumą, 
šaltį ir kaupti energiją;

Or. en
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Pagrindimas

Naujos intervencijos srities turinys: „Pramonės objektai pereinant prie švarios energijos“.

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.5 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Piliečių gyvenimo kokybė, saugus 
susisiekimas, miesto socialinės inovacijos, 
miestų žiedinė ekonomika ir atsinaujinimo 
pajėgumai, mažesnis neigiamas poveikis 
aplinkai ir mažesnė tarša;

– Piliečių gyvenimo kokybė, 
įskaitant energijos nepritekliaus 
prevenciją, saugus susisiekimas, miesto 
socialinės inovacijos, miestų žiedinė 
ekonomika ir atsinaujinimo pajėgumai, 
mažesnis neigiamas poveikis aplinkai ir 
mažesnė tarša;

Or. en

Pagrindimas

Energijos nepriteklius yra pagrindinis uždavinys, kurį reikia išspręsti siekiant sąžiningos ir 
socialios Europos. Kartu su esmine mūsų energetikos sistemų ir visuomenės pertvarka turime 
suprasti naujų ir kintančių su energija susijusių išlaidų poveikį mūsų piliečių gyvenimui.

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.7 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Visų transporto rūšių 
elektrifikavimas (pvz., baterijos, kuro 
elementai, hibridizacija ir kt.), įskaitant 
naujas transporto priemonių / laivų / 
orlaivių galios pavarų, greito įkrovimo / 
degalų pildymo, energijos surinkimo 
technologijas ir patogias bei prieinamas 
sąsajas su įkrovimo infrastruktūra, 
užtikrinant sąveiką ir vientisą paslaugų 
teikimą; netaršioms ir mažataršėms 
transporto priemonėms skirtų 
konkurencingų, saugių, našių ir tvarių 
baterijų kūrimas ir diegimas;

– Visų transporto rūšių 
elektrifikavimas (pvz., baterijos, kuro 
elementai, hibridizacija ir kt.), įskaitant 
naujas transporto priemonių / laivų / 
orlaivių galios pavarų, greito įkrovimo / 
degalų pildymo, energijos surinkimo 
technologijas ir patogias bei prieinamas 
sąsajas su kuro papildymo ir įkrovimo 
infrastruktūra, užtikrinant sąveiką ir 
vientisą paslaugų teikimą; netaršioms ir 
mažataršėms transporto priemonėms skirtų 
konkurencingų, saugių, našių ir tvarių 
baterijų kūrimas ir diegimas;
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Or. en

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.7 punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tvarūs nauji degalai ir naujos 
pažangiosios transporto priemonės / laivai / 
orlaiviai, skirti esamiems ir būsimiems 
judumo modeliams ir palaikymo 
infrastruktūrai; technologijos ir į 
naudotojus orientuoti sąveikos ir vientiso 
paslaugų teikimo sprendimai;

– tvarūs nauji degalai, pvz., 
ekologiškas vandenilis, ir naujos 
pažangiosios transporto priemonės / laivai /
orlaiviai, skirti esamiems ir būsimiems 
judumo modeliams ir palaikymo 
infrastruktūrai; technologijos ir į 
naudotojus orientuoti sąveikos ir vientiso 
paslaugų teikimo sprendimai;

Or. en

Pagrindimas

Tai atliks tokį pagrindinį vaidmenį atsižvelgiant į mūsų naują kuro rūšių arsenalą, todėl jį 
reikėtų aiškiai nurodyti siekiant užtikrinti, kad tai būtų esminė pastangų dalis.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.8 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Skaitmeninis tinklo ir eismo 
valdymas: pažangios sprendimų priėmimo 
palaikymo sistemos; naujos kartos eismo 
valdymas (įskaitant daugiaformatį tinklą ir 
eismo valdymą); prisidėjimas prie vientiso, 
daugiaformačio ir tarpusavyje susijusio 
keleivių ir krovinių judumo; didelių 
duomenų naudojimas ir apribojimai; 
inovatyvių palydovų padėties nustatymas / 
navigacija (EGNOS / „Galileo“);

– Skaitmeninis tinklo ir eismo 
valdymas: pažangios sprendimų priėmimo 
palaikymo sistemos; naujos kartos eismo 
valdymas (įskaitant daugiaformatį tinklą ir 
eismo valdymą); prisidėjimas prie vientiso, 
daugiaformačio ir tarpusavyje susijusio 
keleivių ir krovinių judumo; didelių 
duomenų naudojimas ir apribojimai; 
inovatyvių palydovų padėties nustatymas / 
navigacija (EGNOS / „Galileo“), naujo 
elgesio, susijusio su kintančiu judumu, 
supratimas;

Or. en
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Pagrindimas

Mūsų judumo sistemų valdymas yra veiksmingas tik tuomet, kai galime atspėti, kaip jos bus 
naudojamos. Todėl iš esmės svarbu pakankamai gerai suprasti elgesio, kurį lemia kintančios 
judumo sistemos, pokyčius.

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.8 punkto antros pastraipos 4 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– naujos arba patobulintos 
paslaugos ir verslo modeliai, kuriuos 
taikant naudotojas sąveikauja su 
skirtingais išmaniais metodais.

Or. en

Pagrindimas

Šios intervencinės srities veiksmai yra beveik išimtinai orientuoti į technologinę pertvarkos 
pusę, tačiau galiausiai tai yra susiję su technologiją naudojančiais piliečiais ir mūsų 
ekonomika, kurioje iš šių technologijų gaunamas pelnas sukuriant naujas rinkas.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.9 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dideli, koncentruoti ir decentralizuoti 
energetikos sistemos saugojimo sprendimai 
(įskaitant cheminius, elektrocheminius, 
elektrinius, mechaninius ir šiluminius 
sprendimus) padidins efektyvumą, 
lankstumą, technologijų nepriklausomumą 
ir prieinamumą, taip pat tiekimo saugumą. 
Netaršiam, nepriklausomam nuo iškastinio 
kuro transportas reikės vis daugiau 
elektrinių ir (arba) kitais alternatyviais 
degalais varomų automobilių, kurių 
baterijos yra našesnės ir pigesnės, 
perdirbamos ir kartotinai naudojamos, taip 
pat vietos sintetinių ir (arba) 

Dideli, koncentruoti ir decentralizuoti 
energetikos sistemos saugojimo sprendimai 
(įskaitant cheminius, elektrocheminius, 
elektrinius, mechaninius ir šiluminius 
sprendimus) padidins efektyvumą, 
lankstumą, technologijų nepriklausomumą 
ir prieinamumą, taip pat tiekimo saugumą. 
Netaršiam, nepriklausomam nuo iškastinio 
kuro transportas reikės vis daugiau 
elektrinių ir vandenilio ir (arba) kitais 
alternatyviais degalais varomų 
automobilių, kurių baterijos yra našesnės ir 
pigesnės, perdirbamos ir kartotinai 
naudojamos, taip pat vietos mažo anglies 
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atsinaujinančiųjų degalų, tokių kaip 
vandenilis, teikimas ir saugojimo vietoje 
inovatyvūs sprendimai.

dioksido kiekio kuro rūšių, tokių kaip 
vandenilis, teikimas ir saugojimo vietoje 
inovatyvūs sprendimai. Sprendimo būdų 
rinkinys turi būti orientuotas į visą 
kintamumo laiko skalę, nuo 
milisekundžių iki mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Kuro elementais varomos transporto priemonės yra elektrinės transporto priemonės, kuriose 
vandenilis naudojamas elektros energijos gamybai automobilyje. Be to, vandenilis 
naudojamas ne tik gaminant kuro elementų technologijas, bet ir kaip žaliava energiją 
intensyviai naudojančiose pramonės įmonėse. Kuro elementai taip pat yra veiksminga 
energijos konvertavimo technologija, kuri gali būti grindžiama vandenilio ir (arba) gamtinių 
dujų kaip kuro naudojimu. Vandenilis ir kuro elementai yra papildomos technologijos, tačiau 
nėra išimtinai susijusios viena su kita.

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.9 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Technologijos, įskaitant skystą ir 
dujinį atsinaujinantįjį kurą ir su jomis 
susijusias vertės grandinės, skirtos 
kasdieniam sezoniniams energijos 
saugojimo poreikiams;

– Technologijos, įskaitant skystą ir 
dujinį mažo anglies dioksido kiekio kurą ir 
su jomis susijusias vertės grandinės, skirtos 
kasdieniam sezoniniams energijos 
saugojimo poreikiams;

Or. en

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.9 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mažai anglies dioksido emisijų 
generuojantis vandenilis, įskaitant kuro 
elementus, ir ES vertės grandinė nuo 
projektavimo iki galutinio vartojimo 
įvairiose srityse.

– mažai anglies dioksido emisijų 
generuojantis arba apskritai jo 
negeneruojantis vandenilis, elektrolitai,
kuro elementai, ir ES vertės grandinė nuo 
projektavimo iki galutinio vartojimo 
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įvairiose srityse. Vandenilis atlieka esminį 
vaidmenį mažinant tokių pramonės 
sektorių kaip plienas ir cheminės 
medžiagos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro;

Or. en

Pakeitimas 164

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmonių veikla daro vis didesnį poveikį 
dirvožemiui, jūroms ir vandenynams, 
vandeniui, orui, biologinei įvairovei ir 
kitiems gamtos ištekliams. Didėjančio 
planetos gyventojų skaičiaus maitinimas 
tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sistemų ir 
išteklių. Tačiau, kartu su klimato kaita, 
augantis gamtinių išteklių poreikis sukelia 
spaudimą aplinkai, kuris reikšmingai 
peržengia tvarumo lygį, paveikdamas 
ekosistemas ir jų gebėjimą teikti paslaugas 
žmonių gerovei. Žiedinės ekonomikos, 
bioekonomikos ir mėlynosios ekonomikos 
koncepcijos suteikia galimybę subalansuoti 
aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius 
tikslus ir nukreipti žmonių veiklą tvarumo 
link.

Žmonių veikla daro vis didesnį poveikį 
dirvožemiui, jūroms ir vandenynams, 
vandeniui, orui, biologinei įvairovei ir 
kitiems gamtos ištekliams. Didėjančio 
planetos gyventojų skaičiaus maitinimas 
tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sistemų ir 
išteklių. Tačiau, kartu su klimato kaita, 
augantis gamtinių išteklių poreikis sukelia 
spaudimą aplinkai, kuris reikšmingai 
peržengia tvarumo lygį, paveikdamas 
ekosistemas ir jų gebėjimą teikti paslaugas 
žmonių gerovei. Žiedinės ekonomikos, 
agroekologijos, bioekonomikos ir 
mėlynosios ekonomikos koncepcijos 
suteikia galimybę subalansuoti 
aplinkosaugos, socialinius ir ekonominius 
tikslus ir nukreipti žmonių veiklą tvarumo 
link.

Or. en

Pakeitimas 165

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant tvaraus vystymosi tikslų, 
užtikrinant saugaus ir sveiko maisto 

Siekiant tvaraus vystymosi tikslų, 
užtikrinant saugaus ir sveiko maisto 
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gamybą ir naudojimą, skatinant tvarią 
žemės ūkio, akvakultūros, žuvininkystės ir 
miškininkystės praktiką, užtikrinant prieigą 
prie švaraus vandens, dirvožemio ir oro 
visiems, valant jūrą ir vandenynus, 
išsaugant ir atkuriant planetos gyvybines 
gamtines sistemas ir aplinką, reikalingas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialas. 
Tačiau sunkiai suprantama, kaip pereiti 
prie tvarumo ir kaip įveikti įsisenėjusias 
kliūtys. Norint pereiti prie tvaraus 
vartojimo ir gamybos bei atstatyti planetos 
sveikatą, reikia investuoti į technologijas, 
naujus verslo modelius ir socialines bei 
aplinkosaugines inovacijas. Taip 
sukuriamos naujos tvarios, atsparios, 
inovatyvios ir atsakingos Europos 
ekonomikos galimybės, padidinamas 
išteklių naudojimo efektyvumas, našumas 
ir konkurencingumas, sukuriamos darbo 
vietos ir skatinamas ekonomikos augimas.

gamybą ir naudojimą, skatinant tvarią 
žemės ūkio, akvakultūros, žuvininkystės ir 
miškininkystės praktiką, užtikrinant prieigą 
prie švaraus vandens, dirvožemio ir oro 
visiems, valant jūrą ir vandenynus, 
išsaugant ir atkuriant planetos gyvybines 
gamtines sistemas ir aplinką, reikalingas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų potencialas. 
Tačiau sunkiai suprantama, kaip pereiti 
prie tvarumo ir kaip įveikti įsisenėjusias 
kliūtis. Norint pereiti prie tvaraus vartojimo 
ir gamybos bei atstatyti planetos sveikatą, 
reikia investuoti į technologijas, naujus 
verslo modelius ir socialines bei 
aplinkosaugines inovacijas. Taip 
sukuriamos naujos tvarios, atsparios, 
inovatyvios ir atsakingos Europos 
ekonomikos galimybės, padidinamas 
išteklių naudojimo efektyvumas, našumas 
ir konkurencingumas, sukuriamos darbo 
vietos ir skatinamas ekonomikos augimas.

Or. en

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiais veiksmais bus sukurta žinių bazė ir 
sprendimai, siekiant: tvariai valdyti ir 
naudoti sausumos ir jūros gamtos išteklius, 
sustiprinti sausumos ir vandens sistemų, 
kaip anglies dioksido absorbento, 
vaidmenį; užtikrinti aprūpinimą maistu ir 
mitybos saugumą, teikiant saugų, sveiką ir 
maistingą maistą; pagreitinti perėjimą nuo 
iškastinio kuro linijinės ekonomikos prie 
tausiai išteklius naudojančios, atsparios, 
netaršios, mažo anglies dioksido kiekio 
žiedinės ekonomikos ir remti tvarios 
bioekonomikos ir mėlynosios ekonomikos 
vystymąsi; ir plėtoti lanksčias ir 
gyvybingas kaimo, pakrančių ir miestų 
teritorijas.

Šiais veiksmais bus sukurta žinių bazė ir 
sprendimai, siekiant: tvariai valdyti ir 
naudoti sausumos ir jūros gamtos išteklius, 
sustiprinti sausumos ir vandens sistemų, 
kaip anglies dioksido absorbento, 
vaidmenį; užtikrinti aprūpinimą maistu ir 
mitybos saugumą, teikiant saugų, sveiką ir 
maistingą maistą; pagreitinti Sąjungos 
maisto ir ūkio sektorių perėjimą prie 
ekologijos stiprinimo ir ekologinio žemės 
ūkio metodų, siekiant užtikrinti naudą 
įprastam ir organiniam žemės ūkiui; 
pagreitinti perėjimą nuo iškastinio kuro 
linijinės ekonomikos prie tausiai išteklius 
naudojančios, atsparios, netaršios, mažo 
anglies dioksido kiekio žiedinės 
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ekonomikos ir remti tvarios 
bioekonomikos ir mėlynosios ekonomikos 
vystymąsi; ir plėtoti lanksčias ir 
gyvybingas kaimo, pakrančių ir miestų 
teritorijas.

Or. en

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.1 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla pagal 
šią veiksmų grupę pirmiausia prisideda prie 
žemiau išvardintų programų tikslų 
įgyvendinimo: aplinkosaugos veiksmų 
programa, bendroji žemės ūkio politika, 
bendroji žuvininkystės politika, teisės
aktai, kuriais reglamentuojamas maistas, 
jūrų politika, žiedinės ekonomikos veiksmų 
planas, ES bioekonomikos strategija ir 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
strategija, taip pat ES teisinių nuostatų dėl 
oro taršos mažinimo.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla pagal 
šią veiksmų grupę pirmiausia prisideda prie 
žemiau išvardintų programų tikslų 
įgyvendinimo: aplinkosaugos veiksmų 
programa, bendroji žemės ūkio politika, 
bendroji žuvininkystės politika, teisės 
aktai, kuriais reglamentuojamas maistas, 
jūrų politika, žiedinės ekonomikos veiksmų 
planas, ES bioekonomikos strategija ir 
2030 m. klimato ir energetikos politikos 
strategija, taip pat ES teisinių nuostatų dėl 
oro taršos mažinimo. Veiksmai bus tvirtai 
susieti su dabartinėmis Sąjungos 
partnerystėmis, visų pirma PRIMA.

Or. en

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.1 punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „Copernicus“ prekių ir paslaugų 
portfelio išplėtimas;

– „Copernicus“ prekių ir paslaugų, 
visų pirma paslaugų, susijusių su oro 
taršos priskyrimu, portfelio išplėtimas;

Or. en
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Pagrindimas

Dėl įvairių mūsų ekonomikos sektorių elektrifikacijos ir skaitmeninimo, oro taršos šaltiniai 
per artimiausius dešimtmečius gerokai pasikeis. Neturėdami gerų paslaugų, kuriomis nuolat 
teikiama naujausia informacija, politikos formuotojai pabandys problemą spręsti turėdami 
senas žinias.

Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.3 punkto antros pastraipos 2 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– perėjimas prie integruotų ir 
diversifikuotų maisto ir ūkininkavimo 
sistemų ir agronominės praktikos, 
įskaitant tikslių technologijų, ir 
intensyvesnės agroekologijos ir ekologinės 
veiklos metodų naudojimą siekiant 
suteikti naudos tiek tradiciniam, tiek 
ekologiniam žemės ūkiui;

Or. en

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.3 punkto antros pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– augalų kenkėjai ir ligos bei gyvūnų 
sveikata ir gerovė; ginčytinų pesticidų, 
antibiotikų ir kitų medžiagų alternatyvos;

– augalų kenkėjai ir ligos bei gyvūnų 
sveikata ir gerovė; ginčytinų pesticidų, 
antibiotikų ir kitų medžiagų alternatyvų 
sukūrimas remiantis organinio 
ūkininkavimo strategijomis siekiant 
rūpintis augalų ir gyvūnų sveikatos 
priežiūra;

Or. en
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Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.6 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Biotechnologinės inovacijos sudaro 
pagrindą pereiti nuo ekonomikos, 
orientuotos į iškastinį kurą, įtraukiant 
subalansuotą žaliavų tiekimą, pramoninį 
perdirbimą ir biomasės konvertavimą iš 
sausumos ir jūros į biologines medžiagas ir 
produktus. Jos taip pat naudoja gyvųjų 
išteklių, gyvosios gamtos mokslų ir 
pramoninės biotechnologijos potencialą 
naujiems atradimams, produktams ir 
procesams kurti. Biotechnologinės 
inovacijos, įskaitant technologijas, gali 
paskatinti naujas ekonomines veiklas ir 
užimtumą regionuose ir miestuose, 
prisidėti prie kaimo ir pakrančių 
ekonomikos atgaivinimo ir sustiprinti 
bioekonomikos žiediškumą.

Biotechnologinės inovacijos sudaro 
pagrindą pereiti nuo ekonomikos, 
orientuotos į iškastinį kurą, įtraukiant 
subalansuotą žaliavų tiekimą, pramoninį 
perdirbimą ir biomasės konvertavimą iš 
sausumos ir jūros į biologines medžiagas ir 
produktus. Jos taip pat naudoja gyvųjų 
išteklių, gyvosios gamtos mokslų ir 
pramoninės biotechnologijos potencialą 
naujiems atradimams, produktams ir 
procesams kurti. Biotechnologinės 
inovacijos, įskaitant technologijas, gali 
paskatinti naujas ekonomines veiklas ir 
užimtumą regionuose ir miestuose, 
prisidėti prie kaimo ir pakrančių 
ekonomikos atgaivinimo ir sustiprinti 
bioekonomikos žiediškumą. Biologinės 
inovacijų sistemoms diegti reikalingas 
bendradarbiavimas tarp sektorių ir vertės 
grandinėje.

Or. en

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.6 punkto antros pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– biologinės vertės grandinės, 
medžiagos, įskaitant gyvosios gamtos 
pavyzdžiu sukurtas medžiagas, produktus 
ir procesus, kurių naujos savybės, funkcijos 
ir patobulintas tvarumas (įskaitant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimą) skatina pažangių biologinių 
valymo įrenginių, kuriuose naudojama 
daugiau biomasės, plėtrą;

– biologinės vertės grandinės, 
medžiagos, įskaitant gyvosios gamtos 
pavyzdžiu sukurtas medžiagas, produktus 
ir procesus, kurių naujos savybės, funkcijos 
ir patobulintas tvarumas (įskaitant 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimą) skatina pažangių biologinių 
valymo įrenginių, kuriuose naudojama 
daugiau biomasės, įskaitant biologines 
atliekas ir pramonines atliekas, plėtrą;
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Or. en

Pagrindimas

Biomasė gali būti suvokiama tik kaip reiškianti iš augalų ir gyvūnų pagamintą medžiagą. 
Pažangus biorafinavimas galės tapti dar pažangesnis, visų pirma atsižvelgiant į biologinių 
atliekų panaudojimą ir pramonines atliekas.

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.6 punkto antros pastraipos penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bioekonomikos žiediškumas 
panaudojant technologines, sistemines, 
socialines ir verslo modelių inovacijas, 
siekiant radikaliai padidinti vienam 
biologinių išteklių vienetui sukauptą vertę, 
ilgesnį laiką išsaugant tokių išteklių vertę 
ekonomikoje ir palaikant pakopinį 
biomasės tvaraus naudojimo principą, 
pasitelkiant mokslinius tyrimus ir 
inovacijas;

– bioekonomikos žiediškumas 
panaudojant technologines, sistemines, 
socialines ir verslo inovacijas, siekiant 
padidinti vienam biologinių išteklių 
vienetui sukauptą vertę, ilgesnį laiką 
išsaugant tokių išteklių vertę ekonomikoje 
ir palaikant pakopinį biomasės tvaraus 
naudojimo principą, pasitelkiant 
mokslinius tyrimus ir inovacijas;

Or. en

Pagrindimas

Žodis „radikaliai“ nėra apibrėžtas.

Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 5 punkto 5.2 papunkčio 5.2.6 punkto antros pastraipos 7 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- didesnis supratimas apie 
biologinių produktų naudojimo paskatas 
ir kliūtis atliekant CE ženklo, ženklinimo, 
standartų taikymo, sertifikavimo schemų, 
viešųjų pirkimų ir reguliavimo veiklos 
tyrimus, be kita ko, atsižvelgiant į 
pasaulinę konkurencijos perspektyvą.
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Or. en

Pagrindimas

Biologinių produktų sektoriuje bus svarbu sukurti mokslinį pagrindą, susijusį su paskatomis ir 
kliūtimis, taip bus galima išnaudoti visą naujo sektoriaus potencialą, visų pirma atsižvelgiant 
į ES reguliavimą ir teisės aktus.

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 punkto antros pastraipos 4 punkto 
septinta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ES energijos tiekimo patikimumo, 
įskaitant energetikos infrastruktūrą ir 
energijos rinkas, analizė;

– ES energijos tiekimo patikimumo, 
įskaitant energetikos infrastruktūrą ir 
energijos rinkas, analizė, kurią atliekant 
atsižvelgiama į poreikį skubiai sumažinti 
energetikos sistemų priklausomybę nuo 
iškastinio kuro;

Or. en

Pakeitimas 176

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 punkto antros pastraipos 4 punkto 
trylikta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– alternatyvaus kuro ir susijusių 
infrastruktūros poreikių analizė.

– mažo anglies dioksido kiekio kuro 
ir susijusių infrastruktūros poreikių analizė.

Or. en

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 punkto antros pastraipos 4 punkto 13 a 
įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- analizė, kaip Sąjunga galėtų 
išgyventi greitą didelio masto ir 
ekonomiškai efektyvų priklausomybės nuo 
iškastinio kuro sumažinimą, be kita ko, 
naudojant dabartinę infrastruktūrą.

Or. en

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 punkto antros pastraipos 5 punkto šešta 
įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– patvirtinti metodai, laboratorijos 
kvalifikacijos patikrinimai ir naujos 
analizės priemonės įgyvendinant maisto 
saugos politiką;

– patvirtinti metodai, laboratorijos 
kvalifikacijos patikrinimai ir naujos 
analizės priemonės įgyvendinant maisto 
saugos ir atsekamumo politiką; naujų 
veislių išvedimo būdų nustatymas;

Or. en

Pakeitimas 179

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 punkto antros pastraipos 5 punkto 6 a 
įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- savaime atsirandančių medžiagų, 
kaip augalų sveikatos priežiūros 
produktų, vertinimo metodai;

Or. en
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Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III III Inovatyvi Europa

Or. en

Pakeitimas 181

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies septintos pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stiprinti visų rūšių novatorių, visų 
pirma startuolių, MVĮ ir didesnių 
bendrovių, bendradarbiavimą kuriant 
naujas ekosistemas.

Or. en

Pagrindimas

Inovacijų bendradarbiavimo aspektą reikia sustiprinti.

Pakeitimas 182

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies devinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Europos horizontas“ veiklos 
sritis „Atvirosios inovacijos“, 
bendradarbiaujant su kitomis ES politikos 
kryptimis, ypač programa „InvestEU“, yra 
skirta tam, kad būtų pasiekta tokių 
apčiuopiamų rezultatų. Ji grindžiama 
patirtimi, įgyta vykdant ankstesnes 
bendrąsias programas, visų pirma 
susijusias su ateities technologijomis ir 
inovacijomis (pvz., Ateities ir 
besiformuojančios technologijos (ABT) ir 

Programos „Europos horizontas“ veiklos 
sritis „Inovatyvi Europa“, 
bendradarbiaujant su kitomis ES politikos 
kryptimis, ypač programa „InvestEU“, yra 
skirta tam, kad būtų pasiekta tokių 
apčiuopiamų rezultatų. Ji grindžiama 
patirtimi, įgyta vykdant ankstesnes 
bendrąsias programas, visų pirma 
susijusias su ateities technologijomis ir 
inovacijomis (pvz., Ateities ir 
besiformuojančios technologijos (ABT) ir 
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projektas „Spartus inovacijų diegimas“), 
MVĮ (pvz., MVĮ priemonė), taip pat su 
privačiais ir įmonių finansais (pvz., BP 7, 
RPFP, „Horizontas 2020“ „InnovFin“), 
kurios visos yra Europos inovacijų tarybos 
2018–2020 m. bandomosios veiklos dalis.

projektas „Spartus inovacijų diegimas“), 
MVĮ (pvz., MVĮ priemonė), taip pat su 
privačiais ir įmonių finansais (pvz., BP 7, 
RPFP, „Horizontas 2020“ „InnovFin“), 
kurios visos yra Europos inovacijų tarybos 
2018–2020 m. bandomosios veiklos dalis.

Or. en

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies dešimtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis šia patirtimi, minėtoje veiklos 
srityje numatyta įsteigti Europos inovacijų 
tarybą, kuri skatins pažangias inovacijas, 
kurios sparčiai augs globaliu mastu ir skirs 
konkrečius veiksmus ir veiklas:

Remiantis šia patirtimi, minėtoje veiklos 
srityje numatyta įsteigti Europos 
Moksliniai tyrimai inovacijų tarybą, kuri 
skatins pažangius mokslinius tyrimus ir
inovacijas, kurios sparčiai augs globaliu 
mastu ir skirs konkrečius veiksmus ir 
veiklas:

Or. en

Pakeitimas 184

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies dešimtos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– parama ateities ir besiformuojančių 
pažangių inovacijų kūrimui;

– parama ateities ir besiformuojančių 
pažangių inovacijų kūrimui, įskaitant 
tikslingus bendradarbiavimu grindžiamus 
mokslinius tyrimus;

Or. en
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Pakeitimas 185

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies dešimtos pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– inovacijų sklaidos ir panaudojimo 
pramonės ir kitose ekonomikos vertės 
grandinėse skatinimas;

Or. en

Pakeitimas 186

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies dešimtos pastraipos 2 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sinergijos su kitomis programos 
dalimis sukūrimas.

Or. en

Pakeitimas 187

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies vienuoliktos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remti Europos inovacijos ir 
technologijos institutą (EITI) ir žinių ir 
inovacijos bendrijas (ŽIB).

– aktyviau remti Europos inovacijos 
ir technologijos institutą (EITI) ir žinių ir 
inovacijos bendrijas (ŽIB), kurios jau 
įsitvirtino kaip pagal vieno langelio 
principą veikiantys Europos inovacijų 
centrai.

Or. en

Pagrindimas

Ši pasiūlymo formuluotė atspindi siūlomus šio teksto pakeitimus.
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Pakeitimas 188

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 11 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos inovacijos ir technologijos 
institutas yra didžiausia Europos 
integruota inovacijų ekosistema, kurioje 
veikia daugiau nei 1 000 kompetentingų 
partnerių iš įmonių, mokslinių tyrimų, 
švietimo ir kitų sričių. Europos inovacijos 
ir technologijos instituto inovacijų 
modelis veikia ir išlieka ypač svarbus 
panaikinant kliūtis inovacijoms valstybių 
narių ir regionų lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Trūksta EIT vaidmens aprašymo.

Pakeitimas 189

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos inovacijų taryba pirmiausia bus 
kuriama vykdant dvi papildomas veiklos 
rūšis, t. y., pažangių mokslinių tyrimų 
programą „Pathfinder“, skirtą ankstyviems 
technologijų kūrimo etapams, ir programą 
„Accelerator“, skirtą inovacijų ir platinimo 
rinkoje veiksmams, įskaitant pasirengimo 
masinei prekybai etapą ir bendrovės 
augimą. Pasitelkus idėją pasiūlyti vieno 
langelio ir vieno paramos proceso principą, 
pagal programą „Accelerator“ taip pat bus 
skiriamas mišrus finansavimas, derinant 
dotacijas su investicijomis į nuosavą 
kapitalą. Be to, pagal ją taip pat 
užtikrinama prieiga prie paskolų, teikiamų 
pagal programą „InvestEU“.

Europos inovacijų taryba pirmiausia bus 
kuriama vykdant dvi papildomas veiklos 
rūšis, t. y., pažangių mokslinių tyrimų 
programą „EIC Pathfinder“, skirtą 
ankstyviems technologijų kūrimo etapams, 
ir programą „EIC Accelerator“, skirtą 
inovacijų ir platinimo rinkoje veiksmams, 
įskaitant pasirengimo masinei prekybai 
etapą ir bendrovės augimą. Pasitelkus idėją 
papildyti Europos inovacijos ir 
technologijos instituto veiklą pasiūlant 
vieno langelio ir vieno paramos proceso 
principą, pagal programą „Accelerator“ 
taip pat bus skiriamas mišrus finansavimas, 
derinant dotacijas su investicijomis į 
nuosavą kapitalą. Be to, pagal ją taip pat 
užtikrinama prieiga prie paskolų, teikiamų 
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pagal programą „InvestEU“.

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijos ir technologijos institutas jau įsitvirtino kaip pagal vieno langelio 
principą veikiantis inovacijų centras. Siekiant laukiamo inovacijų poveikio piliečiams, visos 
programos „Europos horizontas“ priemonės turi būti sujungiamos, o ne blokuojamos. 
Dabartinis Europos inovacijos ir technologijos instituto ir EIT dubliavimas turi būti 
pašalintas.

Pakeitimas 190

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečios pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bus nukreiptos į pažangias ir 
revoliucingąsias inovacijas, įskaitant 
socialines inovacijas, kurios gali sukurti 
naujas rinkas, palyginti su tomis, kurios 
laipsniškai tobulina esamus produktus, 
paslaugas ar verslo modelius;

– bus nukreiptos į radikalių naujų 
ateities technologijų mokslinius tyrimus ir 
pažangias ir revoliucingąsias inovacijas, 
įskaitant socialines inovacijas, kurios gali 
sukurti naujas rinkas arba sudaryti sąlygas 
kurti naujus sprendimo būdus, palyginti 
su tomis, kurios laipsniškai tobulina 
esamus produktus, paslaugas ar verslo 
modelius;

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijų taryba privalo skatinti mokslinių tyrimų, susijusių su radikaliomis 
naujomis ateities technologijomis, padėsiančių kurti inovacijas, plėtrą. Be to, į taikymo sritį 
turėtų būti įtrauktos ne tik matomą rinkos potencialą, bet ir netiesioginės didelį potencialą 
turinčios inovacijos.

Pakeitimas 191

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečios pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vyks iš esmės pagal principą „iš 
apačios į viršų“, bus atviros visų mokslo 
sričių, visų sektorių technologijų ir 

– vyks iš esmės pagal principą „iš 
apačios į viršų“, bus atviros tiksliniams 
moksliniams tyrimams ir visų mokslo 
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taikmenų inovacijoms, kartu sudarydamos 
sąlygas tikslinei paramai atsirandančioms 
proveržio ar revoliucingosioms 
technologijoms, kurių reikšmė gali būti 
strateginė;

sričių, visų sektorių ir visų rūšių 
organizacijų technologijų ir taikmenų 
inovacijoms, kartu sudarydamos sąlygas 
tikslinei paramai atsirandančioms 
proveržio ar revoliucingosioms 
technologijoms, kurių reikšmė gali būti 
strateginė;

Or. en

Pakeitimas 192

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečios pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Bus skatinamos įvairių mokslinių, 
technologinių (pvz., derinant fizines ir 
skaitmenines) sričių ir sektorių inovacijos;

– Bus skatinamos įvairių mokslinių, 
technologinių (pvz., derinant fizines ir 
skaitmenines) sričių ir sektorių moksliniai 
tyrimai ir inovacijos;

Or. en

Pakeitimas 193

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečios pastraipos ketvirta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bus orientuotos į novatorius, 
naudojant supaprastintas procedūras ir 
administracinius reikalavimus, pasitelkiant 
pokalbio metodą paraiškoms įvertinti ir 
greitam sprendimų priėmimui užtikrinti;

– bus orientuotos į mokslinius 
tyrimus ir novatorius, naudojant 
supaprastintas procedūras ir 
administracinius reikalavimus, pasitelkiant 
pokalbio metodą paraiškoms įvertinti ir 
greitam sprendimų priėmimui užtikrinti;

Or. en

Pagrindimas

Tekste reikėtų paminėti mokslininkus. Priemonė „Pathfinder“ bus pagrįsta ABT schema ir 
gali būti atvira mokslinių tyrimų organizacijoms ir bendradarbiavimo projektams, kuriais 
siekiama atlikti naujausius mokslinius tyrimus ir plėtoti perspektyvias rinkodaros 
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technologijas.

Pakeitimas 194

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
tinkamam ir veiksmingam atskirų ar 
jungtinių valstybių narių iniciatyvų 
papildomumui užtikrinti, įskaitant Europos 
partnerystės formą.

Be to, ypatingas dėmesys bus skiriamas 
tinkamam ir veiksmingam atskirų ar 
jungtinių valstybių narių iniciatyvų 
papildomumui užtikrinti, įskaitant Europos 
partnerystės formą.

Or. en

Pakeitimas 195

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.1. Pažangių mokslinių tyrimų 
programa „Pathfinder“

1.1.1. Pažangių mokslinių tyrimų 
programa „EIC Pathfinder“

Or. en

Pakeitimas 196

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Pathfinder“ bendrasis tikslas 
bus ugdyti potencialią rinką, kuriant 
naujoves iš pažangių technologinių idėjų, ir 
atverti jas demonstraciniam etapui arba 
plėtoti verslo atvejus ar strategijas, skirtas 
tolesniam naudojimui pagal programą 
„Accelerator“ ar bet kokį kitą rinkos 
diegimo sprendimą. Tuo tikslu pagal 
programą „Pathfinder“ iš pradžių remiami 

Programos „Pathfinder“ bendrasis tikslas 
bus remti mokslinius tyrimus, susijusius 
su radikaliomis naujosiomis ateities 
technologijomis, ugdyti potencialią rinką, 
kuriant naujoves iš pažangių mokslinių ir 
technologinių idėjų, ir atverti jas 
demonstraciniam etapui arba plėtoti verslo 
atvejus ar strategijas, skirtas tolesniam 
naudojimui pagal programą „Accelerator“ 
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ankstyviausi moksliniai ir technologiniai 
tyrimai ir plėtra, įskaitant technologijos 
patvirtinimo koncepcijas ir prototipų 
patvirtinimą.

ar bet kokį kitą rinkos diegimo sprendimą. 
Tuo tikslu pagal programą „Pathfinder“ iš 
pradžių remiami ankstyviausi moksliniai ir 
technologiniai tyrimai ir plėtra, įskaitant 
technologijos patvirtinimo koncepcijas ir 
prototipų patvirtinimą remiantis 
naujausiais moksliniais tyrimais.

Or. en

Pakeitimas 197

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie pasirinktų projektų portfeliai25 bus 
toliau tobulinami ir plėtojami pagal kartu 
su jų novatorių parengta vizija, bet ir 
bendrai su mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomene. „Pathfinder“ perėjimo 
veikla bus įgyvendinta, siekiant padėti 
novatoriams plėtoti komercinio vystymosi 
kelią, pvz., demonstracinę veiklą ir 
galimybių studijas, kad būtų galima 
įvertinti galimus verslo atvejus, ir remti 
atžalinių įmonių ir startuolių steigimą. Ši 
„Pathfinder“ perėjimo veikla taip pat gali 
apimti papildomas dotacijas, skirtas 
papildyti ar išplėsti ankstesnių ir tęsiamų 
veiksmų sritį, pritraukti naujų partnerių, 
kad būtų galima bendradarbiauti portfelio 
srityje ir plėtoti savo tarpdalykinę 
bendruomenę.

Šie pasirinktų projektų portfeliai25 bus 
toliau tobulinami ir plėtojami pagal kartu 
su jų novatorių parengta vizija, bet ir 
bendrai su mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomene. „Pathfinder“ perėjimo 
veikla bus įgyvendinta, siekiant padėti 
ypač rizikingiems novatoriams plėtoti 
komercinio vystymosi kelią, pvz., 
demonstracinę veiklą ir galimybių studijas, 
kad būtų galima įvertinti galimus verslo 
atvejus, ir remti atžalinių įmonių ir 
startuolių steigimą. Ši „Pathfinder“ 
perėjimo veikla taip pat gali apimti 
papildomas dotacijas, skirtas papildyti ar 
išplėsti ankstesnių ir tęsiamų veiksmų sritį, 
pritraukti naujų partnerių, kad būtų galima 
bendradarbiauti portfelio srityje ir plėtoti 
savo tarpdalykinę bendruomenę.

__________________ __________________

25 Jie taip pat gali apimti projektus, 
atrinktus pagal programos 
„Horizontas 2020“ priemones, tokias kaip 
ABT. Jie taip pat gali apimti kitą ES 
remiamą atitinkamą veiklą ir finansuotą 
pažangumo ženklą pagal „Pathfinder“ 
kvietimus.

25 Jie taip pat gali apimti projektus, 
atrinktus pagal programos 
„Horizontas 2020“ priemones, tokias kaip 
ABT. Jie taip pat gali apimti kitą ES 
remiamą atitinkamą veiklą ir finansuotą 
pažangumo ženklą pagal „Pathfinder“ 
kvietimus.

Or. en
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Pakeitimas 198

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Pathfinder“ bus atvira visiems 
novatorių tipams, nuo asmenų iki 
universitetų, mokslinių tyrimų organizacijų 
ir įmonių, ypač startuolių ir mažų ir 
vidutinių įmonių, ir nuo atskirų paramos 
gavėjų iki daugiadalykių konsorciumų. 
Atskiruose paramos gavėjo projektuose 
nebus leidžiama dalyvauti didelėms 
įmonėms. Programa „Pathfinder“ bus 
įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant 
su kitomis programos „Europos 
horizontas“ priemonėmis, ypač su Europos 
mokslinių tyrimų taryba (EMTT), 
programa „Marie Skłodowskos-Curie 
veiksmai“ (MSCV) ir Europos inovacijos ir 
technologijos institutui (EIT) žinių ir 
inovacijos bendrijomis (ŽIB). 
Įgyvendinimas taip pat bus glaudžiai 
derinamas su valstybių narių programomis 
ir veikla.

Programa „Pathfinder“ bus atvira visiems 
didelį potencialą turintiems novatorių 
tipams, nuo asmenų iki universitetų, 
mokslinių tyrimų ir technologijų
organizacijų ir įmonių, ypač startuolių ir 
mažų ir vidutinių įmonių, ir nuo atskirų 
paramos gavėjų iki daugiadalykių 
konsorciumų. Atskiruose paramos gavėjo 
projektuose nebus leidžiama dalyvauti 
didelėms įmonėms. Siekiant užtikrinti 
sinergiją ir išvengti dubliavimo, programa
„Pathfinder“ bus įgyvendinama glaudžiai 
bendradarbiaujant su kitomis programos 
„Europos horizontas“ priemonėmis, ypač 
su Europos mokslinių tyrimų taryba 
(EMTT), programa „Marie Skłodowskos-
Curie veiksmai“ (MSCV) Europos 
inovacijos ir technologijos institutu (EIT). 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
pagal programą „Europos horizontas“ 
sukurtų startuolių veiklos stiprinimui. 
Įgyvendinimas taip pat bus glaudžiai 
derinamas su valstybių narių programomis 
ir veikla.

Or. en

Pakeitimas 199

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.2. „Accelerator“ 1.1.2. „EIC Accelerator“

Or. en
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Pakeitimas 200

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl „Accelerator“ suteiks finansinę 
paramą novatoriams, kurie dar nėra 
priimtini bankams ar patrauklūs 
investuotojams, ir įmonėms, siekiančioms 
plėtoti ir diegti savo pažangias inovacijas 
ES ir tarptautinėse rinkose ir 
besitikinčioms spartas augimo. Tuo tikslu 
bus remiamasi programos 
„Horizontas 2020“ MVĮ priemonės 2 ir 3 
etapų patirtimi ir „Horizontas 2020“ 
priemonės „InnovFin“ patirtimi, visų pirma 
įtraukiant nekompensuojamus 
komponentus ir gebėjimą remti didesnes ir 
ilgesnes investicijas.

Todėl „Accelerator“, visapusiškai 
papildydamas Europos inovacijos ir 
technologijos instituto paramą 
startuoliams ir veiklą plečiančioms 
įmonėms suteiks finansinę paramą 
novatoriams, kurie dar nėra priimtini 
bankams ar patrauklūs investuotojams, ir 
įmonėms, siekiančioms plėtoti ir diegti 
savo pažangias inovacijas ES ir 
tarptautinėse rinkose ir besitikinčioms 
spartas augimo. Tuo tikslu bus remiamasi 
programos „Horizontas 2020“ MVĮ 
priemonės 2 ir 3 etapų patirtimi ir 
„Horizontas 2020“ priemonės „InnovFin“ 
patirtimi, visų pirma įtraukiant 
nekompensuojamus komponentus ir 
gebėjimą remti didesnes ir ilgesnes 
investicijas.

Or. en

Pakeitimas 201

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Accelerator“ didžia dalimi veiks 
paskelbus nuolat atvirą, pagal principą „iš 
apačios į viršų“ parengtą kvietimą, skirtą 
individualiems verslininkams, pirmiausia 
startuoliams ir MVĮ; ypatingo dėmesio 
susilauks jauni novatoriai ir novatorės 
moterys. Šis atviras pagal principą „iš 
apačios į viršų“ parengtas kvietimas bus 
papildytas tiksline parama atsirandančioms 
proveržio ar revoliucingosioms 

„Accelerator“ didžia dalimi veiks 
paskelbus nuolat atvirą, pagal principą „iš 
apačios į viršų“ parengtą kvietimą, skirtą 
individualiems verslininkams, pirmiausia 
startuoliams ir MVĮ; ypatingo dėmesio 
susilauks jauni novatoriai ir novatorės 
moterys. Šis atviras pagal principą „iš 
apačios į viršų“ parengtas kvietimas bus 
papildytas tiksline parama atsirandančioms 
proveržio ar revoliucingosioms 
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technologijoms, kurių reikšmė gali būti 
strateginė. Pasiūlymus taip pat galės 
pateikti investuotojai, įskaitant viešąsias 
inovacijų agentūras, tačiau parama bus 
suteikta įmonei.

technologijoms, kurių reikšmė gali būti 
strateginė. Pasiūlymus taip pat galės 
pateikti investuotojai, įskaitant viešąsias 
inovacijų agentūras, tačiau parama bus 
suteikta įmonei. Bus užtikrintas 
visapusiškas „EIC Accelerator“ programų 
veiklos papildomumas.

Or. en

Pakeitimas 202

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 punkto aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Accelerator“ suteiks galimybę 
greitai išplėsti inovacijas, susijusias su 
pagal programą „Pathfinder“ remiamais 
projektais, panašių valstybių narių 
pažangių mokslinių tyrimų programomis ir
kitoms ES bendrosios programos28 veiklos 
sritimis, siekiant remti jų patekimą į rinką. 
Toks projektų, remiamų pagal kitas 
programos „Europos horizontas“ veiklos 
sritis ir ankstesnės bendrąsias programas, 
nustatymas bus grindžiamas atitinkamomis 
metodikomis, pavyzdžiui, „Inovacijų 
radarais“.

Programa „Accelerator“ suteiks galimybę 
greitai išplėsti inovacijas, susijusias su 
pagal programą „Pathfinder“ remiamais 
projektais, panašių valstybių narių 
pažangių mokslinių tyrimų programomis ir 
kitoms EIT ir ES bendrosios programos28

veiklos sritimis, siekiant remti jų patekimą 
į rinką. Toks projektų, remiamų pagal kitas 
programos „Europos horizontas“ veiklos 
sritis ir ankstesnės bendrąsias programas, 
nustatymas bus grindžiamas atitinkamomis 
metodikomis, pavyzdžiui, „Inovacijų 
radarais“.

__________________ __________________

28 Pavyzdžiui, EMTT patvirtinimo 
koncepcija, taikoma projektams, 
finansuojamiems pagal veiklos sritį 
„Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 
konkurencingumas“, startuoliams, 
įsteigtiems pagal Europos inovacijos ir 
technologijos instituto ŽIB veiklą, 
įskaitant programos „Horizontas 2020“ 
veiklos kryptis, ypač projektus, atrinktus 
pagal „Horizontas 2020“ MVĮ 2 etapą 2 ir 
susijusį pažangumo ženklą, kuriuos 
finansuoja valstybės narės, (esamas ir 
būsimas) Europos partnerystes.

28 Pavyzdžiui, EMTT patvirtinimo 
koncepcija, taikoma projektams, 
finansuojamiems pagal veiklos sritį 
„Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 
konkurencingumas“, įskaitant programos 
„Horizontas 2020“ veiklos kryptis, ypač 
projektus, atrinktus pagal 
„Horizontas 2020“ MVĮ 2 etapą 2 ir 
susijusį pažangumo ženklą, kuriuos 
finansuoja valstybės narės, (esamas ir 
būsimas) Europos partnerystes.

Or. en
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Pakeitimas 203

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos inovacijų tarybos verslo 
spartinimo paslaugos, remiant programų 
„Pathfinder“ ir „Accelerator“ veiksmus ir 
veiklas. Tikslas – sujungti Europos 
inovacijų tarybos remiamų novatorių 
bendruomenę, įskaitant finansuojamą 
pažangumo ženklą, su investuotojais, 
partneriais ir viešaisiais pirkėjais. Bus 
teikiamos įvairios instruktavimo ir 
konsultavimo paslaugos apie Europos 
inovacijų tarybos veiklą. Taip novatoriams 
bus suteikta galimybė susipažinti su 
tarptautiniais potencialių partnerių tinklais, 
įskaitant pramonės įmones, siekiant 
papildyti vertės grandinę arba sukurti 
rinkos galimybes ir rasti investuotojų bei 
kitų privačių ar įmonių finansavimo 
šaltinių. Veikla apima tiesioginius 
renginius (pvz., tarpininkavimo renginius, 
suvienodinimo sesijas), taip pat 
suderinamų platformų kūrimą arba esamų 
priemonių naudojimą glaudžiai 
bendradarbiaujant su finansiniais 
tarpininkais, kuriuos remia fondas 
„InvestEU“ ir EIB grupė. Ši veikla taip pat 
paskatins tarpusavio mainus, kaip 
novatoriškos ekosistemos mokymosi 
šaltinį, ypač naudodama Europos inovacijų 
tarybos aukšto lygio patariamosios 
valdybos narių ir Europos inovacijų 
tarybos narių kompetenciją;

– Europos inovacijų tarybos verslo 
spartinimo paslaugos, remiant programų 
„Pathfinder“ ir „Accelerator“ veiksmus ir 
veiklas. Tikslas – sujungti Europos 
inovacijų tarybos remiamų novatorių 
bendruomenę, įskaitant finansuojamą 
pažangumo ženklą, su investuotojais, 
partneriais ir viešaisiais pirkėjais. Bus 
teikiamos įvairios instruktavimo ir 
konsultavimo paslaugos apie Europos 
inovacijų tarybos veiklą. Taip novatoriams 
bus suteikta galimybė susipažinti su 
tarptautiniais potencialių partnerių tinklais, 
įskaitant pramonės įmones, siekiant 
papildyti vertės grandinę arba sukurti 
rinkos galimybes ir rasti investuotojų bei 
kitų privačių ar įmonių finansavimo 
šaltinių. Veikla apima tiesioginius 
renginius (pvz., tarpininkavimo renginius, 
suvienodinimo sesijas), taip pat 
suderinamų platformų kūrimą arba esamų 
priemonių naudojimą glaudžiai 
bendradarbiaujant su finansiniais 
tarpininkais, kuriuos remia fondas 
„InvestEU“ ir EIB grupė. Ši veikla taip pat 
paskatins tarpusavio mainus, kaip 
novatoriškos ekosistemos mokymosi 
šaltinį, ypač naudodama Europos inovacijų 
tarybos aukšto lygio patariamosios 
valdybos narių ir Europos inovacijų 
tarybos narių kompetenciją. Ši papildoma 
EIT veikla, orientuota į pažangias 
ir (arba) rizikingas inovacijas, papildys 
panašų EIT veiklos portfelį, skirtą 
verslininkams, novatoriams ir 
startuoliams;

Or. en
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Pagrindimas

Kad inovacijų poveikis duotų laukiamų rezultatų piliečiams, priemonės privalo sąveikauti, o 
potenciali sinergija turi būti kuo labiau padidinta atsižvelgiant į geriausią Europos mokesčių 
mokėtojų pinigų ekonominę vertę.

Pakeitimas 204

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 punkto pirmos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos inovacijų tarybos 
uždaviniai, t. y., skatinimo prizai, siekiant 
padėti kurti naujus pasaulinių uždavinių 
sprendimus, atrasti naujus dalyvius ir kurti 
naujas bendruomenes. Tarp Europos 
inovacijų tarybos pripažinimo prizų bus 
„iCapital“, Socialinių inovacijų skatinimo 
premija ir Moterų novatorių prizas29. 
Apdovanojimų rengimas bus susietas su 
Europos inovacijų tarybos kitomis 
bendrosios programos dalimis, įskaitant 
misijas ir kitas finansavimo įstaigas. Bus 
nagrinėjamos bendradarbiavimo su 
organizacijomis (pvz., įmonėmis, 
universitetais, mokslinių tyrimų 
organizacijomis, verslo spartintuvais, 
labdaros organizacijomis ir fondais) 
galimybės.

– Europos inovacijų tarybos 
uždaviniai, t. y., skatinimo prizai, siekiant 
padėti kurti naujas pažangias inovacijas, 
atrasti naujus dalyvius ir kurti naujas 
bendruomenes. Tarp Europos inovacijų 
tarybos pripažinimo prizų bus „iCapital“, 
Socialinių inovacijų skatinimo premija ir 
Moterų novatorių prizas29. Šių 
apdovanojimų rengimas ir įteikimas bus 
susietas su Europos inovacijų tarybos 
kitomis bendrosios programos dalimis, 
įskaitant misijas ir EIT, siekiant užtikrinti 
papildomumą ir išvengti dubliavimo. Bus 
nagrinėjamos bendradarbiavimo su 
organizacijomis (pvz., įmonėmis, 
universitetais, mokslinių tyrimų 
organizacijomis, verslo spartintuvais, 
labdaros organizacijomis ir fondais) 
galimybės.

__________________ __________________

29 Europos inovacijų tarybos 
apdovanojimai perims programos 
„Horizontas 2020“ sukurtų premijų 
valdymą ir numatys naują skatinamųjų 
prizų bei pripažinimo apdovanojimų 
rengimą ir įgyvendinimą.

29 Europos inovacijų tarybos 
apdovanojimai, kuriuos įteiks Komisija,
perims programos „Horizontas 2020“ 
sukurtų premijų valdymą ir numatys naują 
skatinamųjų prizų bei pripažinimo 
apdovanojimų rengimą ir įgyvendinimą.

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijos ir technologijos instituto apdovanojimai yra nusistovėjusi ir gerą vardą 
turinti metinė praktika, kurios taikymo sritis ir kategorijos pasiūlytos atsižvelgiant į EIT 
uždavinius. Šiomis aplinkybėmis dvi organizacijos turėtų užtikrinti, kad nebūtų nereikalingų 
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sutapimų ir dubliavimo.

Pakeitimas 205

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos inovacijų tarybos aukšto lygio 
patariamoji valdyba (Europos inovacijų 
tarybos valdyba) padės Komisijai 
įgyvendinti Europos inovacijų tarybos 
veiklą. Be konsultavimo Europos inovacijų 
tarybos darbinių programų klausimais, 
Europos inovacijų tarybos valdyba 
aktyviai konsultuos valdymo ir vėlesnių 
veiksmų klausimais. Jai bus suteikta 
komunikacijos funkciją, o jos nariai 
vaidins ambasadorių vaidmenį skatinant 
naujoves ES. Komunikacijos kanalai apima 
dalyvavimą pagrindiniuose inovacijų 
renginiuose, socialinę žiniasklaidą, 
Europos inovacijų tarybos inovacijų 
bendruomenės steigimą, pagrindinių 
žiniasklaidos priemonių sutelkimą į 
inovacijas, bendruosius renginius su 
inkubatoriais ir spartintuvų centrus.

Europos inovacijų tarybos aukšto lygio 
patariamoji valdyba (Europos inovacijų
tarybos valdyba) padės Komisijai 
įgyvendinti Europos inovacijų tarybos 
veiklą. Ją sudarys inovacijos politikos 
moksliniai ekspertai, tyrėjai ir, be kita ko, 
technologijų organizacijos, verslininkai ir 
rizikos kapitalo bendrovės.

Kad užtikrintų Europos inovacijų tarybos 
veikimą, Komisija, padedama Europos 
inovacijų tarybos valdybos:

·  aiškiai atskirs aptariamas tikslines 
grupes ir jų skirtingus poreikius;

·  išsamiai nurodys, kaip įgyvendinti 
mišrią paramą (dotacijos, nuosavas 
kapitalas, paskola ir garantija);

· nustatys patikimą sisteminio programos 
vertinimo tikruoju laiku mechanizmą, kad 
užtikrintų greitą politikos mokymosi 
procesą ir sukurtų pasikartojančius 
inovacijų modelius, įskaitant rodiklių 
atranką ir įgyvendinimą;

·  numatys struktūrinį Europos inovacijų 
tarybos ir Europos inovacijos ir 
technologijos instituto bendradarbiavimą, 
kad užtikrintų papildomumą. Europos 
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inovacijų taryba daugiausia dėmesio skirs 
didelės apimties / rizikingai paramai, kuri 
teikiama perspektyviems novatoriams, 
kuri papildys Europos inovacijų tarybos 
paramą startuoliams ir veiklą 
plečiančioms įmonėms;

·  apibrėš programos valdytojų vaidmenį ir 
pareigas;

·  apibrėš priemones, kad pritrauktų 
rizikos kapitalo investuotojus į ypač 
rizikingus projektus;

·  apibrėš inovacijos uždavinius, susijusius 
su produktu, procesu, rinkodara ir 
paslaugomis;

Valdyba taip pat konsultuos Europos 
inovacijų tarybos darbinių programų 
klausimais, valdymo ir vėlesnių veiksmų 
klausimais. Jai bus suteikta komunikacijos 
funkciją, o jos nariai vaidins ambasadorių 
vaidmenį skatinant naujoves ES. 
Komunikacijos kanalai apima dalyvavimą 
pagrindiniuose inovacijų renginiuose, 
socialinę žiniasklaidą, Europos inovacijų 
tarybos inovacijų bendruomenės steigimą, 
pagrindinių žiniasklaidos priemonių 
sutelkimą į inovacijas, bendruosius 
renginius su inkubatoriais ir spartintuvų 
centrus. Europos inovacijos ir 
technologijos instituto valdyba ir Europos 
inovacijų valdyba glaudžiai 
bendradarbiaus, kad išnaudotų sinergiją 
ir padidintų pridėtinę vertę Sąjungos 
novatorių ir verslininkų atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 206

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos inovacijų tarybos valdyba 
Komisijai teiks rekomendacijas dėl 

Europos inovacijų tarybos valdyba, 
pasikonsultavusi su Europos inovacijos ir 
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inovacijų tendencijų ar iniciatyvų, kurių 
reikia norint sustiprinti ir skatinti ES 
inovacijų ekosistemą, įskaitant galimas 
reguliavimo kliūtis. Valdybos 
rekomendacijose taip pat turėtų būti 
nurodytos besiformuojančios inovacijų 
sritys, į kurias reikia atsižvelgti vykdant 
veiklą pagal veiklos sritį „Pasauliniai 
uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ 
ir misijų veiklą. Tikimasi, kad taip valdyba 
prisidės prie bendro programos „Europos 
horizontas“ suderinamumo.

technologijos instituto valdyba, Komisijai 
teiks rekomendacijas dėl inovacijų 
tendencijų ar iniciatyvų, kurių reikia norint 
sustiprinti ir skatinti ES inovacijų 
ekosistemą, įskaitant galimas reguliavimo 
kliūtis. Valdybos rekomendacijose taip pat 
turėtų būti nurodytos besiformuojančios 
inovacijų sritys, į kurias reikia atsižvelgti 
vykdant veiklą pagal veiklos sritį 
„Pasauliniai uždaviniai ir pramonės 
konkurencingumas“ ir misijų veiklą. 
Tikimasi, kad taip valdyba prisidės prie 
bendro programos „Europos horizontas“ 
suderinamumo.

Or. en

Pakeitimas 207

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be privačiose įmonėse taikomų inovacijų, 
ES taip pat turi siekti plėtoti ekosistemas, 
palaikančias socialines inovacijas ir viešojo 
sektoriaus inovacijas. Iš tikrųjų, 
vyriausybės sektoriui reikia inovacijų ir 
atsinaujinimo, kad būtų galima palaikyti 
reglamentavimo ir valdymo pokyčius, 
kurių reikia norint remti didelio masto 
naujų technologijų diegimą ir didėjančią 
visuomenės paklausą siekiant 
veiksmingesnio ir efektyvesnio paslaugų 
teikimo. Socialinės inovacijos yra labai 
svarbios siekiant pagerinti mūsų 
visuomenės gerovę.

Be privačiose įmonėse taikomų inovacijų, 
ES taip pat turi siekti plėtoti ekosistemas, 
palaikančias socialines inovacijas ir viešojo 
sektoriaus inovacijas. Iš tikrųjų, 
vyriausybės sektoriui reikia inovacijų ir 
atsinaujinimo, kad būtų galima palaikyti 
reglamentavimo ir valdymo pokyčius, 
kurių reikia norint remti didelio masto 
naujų technologijų diegimą ir didėjančią 
visuomenės paklausą siekiant 
veiksmingesnio ir efektyvesnio paslaugų 
teikimo. Socialinės inovacijos yra labai 
svarbios siekiant pagerinti mūsų 
visuomenės gerovę.

Europos inovacijos ir technologijos 
institutas, kaip didžiausias Sąjungos 
inovacijų tinklas, atliks svarbų vaidmenį 
įgyvendinant šį prioritetą. Europos 
inovacijos ir technologijos institutas per 
savo inovacijų bendrijas (ŽIB) vienija 
nacionalines ir regionines inovacijų 
ekosistemas. Šios bendrijos padeda 
užtikrinti pageidaujamą tarpregioninį 
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bendradarbiavimą Europos mastu 
sujungdamos inovacijų ekosistemas.

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijos ir technologijos institutas, kaip didžiausias Europos inovacijų tinklas, turi 
geriausias sąlygas remti šį prioritetą.

Pakeitimas 208

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmiausia Komisija organizuos valstybių 
narių ir asocijuotų šalių valdžios institucijų 
ir institucijų, atsakingų už nacionalines 
inovacijų politikos kryptis ir programas, 
Europos inovacijų tarybos forumą, 
siekdama skatinti koordinavimą ir dialogą 
dėl ES inovacijų ekosistemų vystymo. 
Šiame Europos inovacijų tarybos forume 
Komisija:

Pirmiausia Komisija organizuos valstybių 
narių ir asocijuotų šalių valdžios institucijų 
ir institucijų, atsakingų už nacionalines 
inovacijų politikos kryptis ir programas, 
inovacijų forumą, siekdama skatinti 
koordinavimą ir dialogą dėl ES inovacijų 
ekosistemų vystymo. Šiame Inovacijų
forume dalyvaujančios suinteresuotosios 
šalys ir Sąjungos įstaigos, įskaitant 
Europos inovacijos ir technologijos 
institutą, Europos inovacijų valdybą ir 
Komisiją:

Or. en

Pakeitimas 209

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio pirmos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tobulins nacionalinių inovacijų 
programų ir Europos inovacijų tarybos 
koordinavimą, siekdama skatinti veiklos 
sąveiką ir išvengti dubliavimo dalijantis 
duomenimis apie programas ir jų 
įgyvendinimą, išteklius ir patirtį, 
technologijų ir inovacijų tendencijų analizę 

– tobulins nacionalinių inovacijų 
programų bei Europos inovacijos ir 
technologijos instituto ir Europos 
inovacijų tarybos koordinavimą, siekdama 
skatinti veiklos sąveiką ir išvengti 
dubliavimo dalijantis duomenimis apie 
programas ir jų įgyvendinimą, išteklius ir 
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ir stebėseną bei sujungiant atitinkamų 
novatorių bendruomenes;

patirtį, technologijų ir inovacijų tendencijų 
analizę ir stebėseną bei sujungiant 
atitinkamų novatorių bendruomenes;

Or. en

Pakeitimas 210

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus įgyvendintos veiklos, siekiant 
užtikrinti veiksmingą Europos inovacijų 
tarybos veiklos rūšių papildomumą ir 
ypatingą dėmesį skiriant pažangių
inovacijų diegimui, kartu su valstybių narių 
ir asocijuotų šalių vykdomomis veiklomis, 
taip pat privačiomis iniciatyvomis, siekiant 
remti visų rūšių inovacijas, pasiekti visus 
novatorius visoje ES, ir suteikti jiems 
didesnę ir tinkamą paramą.

Bus įgyvendintos veiklos, siekiant 
užtikrinti veiksmingą Europos inovacijos 
ir technologijos instituto ir Europos 
inovacijų tarybos veiklos rūšių 
papildomumą ir ypatingą dėmesį skiriant 
inovacijų diegimui, kartu su valstybių narių 
ir asocijuotų šalių vykdomomis veiklomis, 
taip pat privačiomis iniciatyvomis, siekiant 
remti visų rūšių inovacijas, pasiekti visus 
novatorius visoje ES, ir suteikti jiems 
didesnę ir tinkamą paramą.

Or. en

Pakeitimas 211

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl ES turi: Todėl dalyvaujančios ES įstaigos turi:

Or. en

Pakeitimas 212

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečios pastraipos pirma įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skatinti ir bendrai finansuoti 
bendras inovacijų programas, kurias valdo 
institucijos, atsakingos už viešąją 
nacionalinę, regioninę ar vietos inovacijų 
politiką ir programas, su kuriomis gali būti 
siejami privatūs subjektai, remiantys 
inovacijas ir novatorius. Tokios į paklausą 
orientuotos bendros programos gali būti 
skirtos, be kita ko, ankstyvojo etapo ir 
galimybių studijoms, akademinės 
bendruomenės ir įmonių
bendradarbiavimui, MVĮ aukštųjų 
technologijų bendradarbiaujamiesiems
moksliniams tyrimams, technologijų ir 
žinių perdavimui, MVĮ išėjimui į 
tarptautinius vandenis, rinkos analizei ir 
plėtrai, menkai suskaitmenintų MVĮ 
skaitmeninimui, finansinėms priemonėms, 
skirtoms rinkos etapui artimai novatoriškai 
veiklai ar pateikimui į rinką, ir socialinėms 
inovacijoms remti. Jos taip pat gali apimti 
bendras viešųjų pirkimų iniciatyvas, 
suteikiančias galimybę viešojo sektoriaus 
verslui pritaikyti inovacijas, visų pirma 
remiant naujos politikos kūrimą. Tai galėtų 
būti ypač veiksminga skatinant inovacijas 
viešųjų paslaugų srityse ir suteikti rinkos 
galimybes Europos novatoriams.

– skatinti ir bendrai finansuoti 
bendras inovacijų programas, kurias valdo 
institucijos, atsakingos už viešąją 
nacionalinę, regioninę ar vietos inovacijų 
politiką ir programas, su kuriomis turėtų
būti siejami privatūs subjektai, remiantys 
inovacijas ir novatorius. Tokios į pasiūlą ir 
paklausą orientuotos bendros programos 
gali būti skirtos, be kita ko, ankstyvojo 
etapo ir galimybių studijoms, akademinės 
bendruomenės bendradarbiavimui, 
organizacijų ir įmonių moksliniams 
tyrimams, MVĮ išėjimui į tarptautinius 
vandenis, rinkos analizei ir plėtrai, menkai 
suskaitmenintų MVĮ skaitmeninimui, 
finansinėms priemonėms, skirtoms rinkos 
etapui artimai novatoriškai veiklai ar 
pateikimui į rinką, ir socialinėms 
inovacijoms remti. Jos taip pat gali apimti 
bendras viešųjų pirkimų iniciatyvas, 
suteikiančias galimybę viešojo sektoriaus 
verslui pritaikyti inovacijas, visų pirma 
remiant naujos politikos kūrimą. Šios 
programos, kurios valdomos vietos 
lygmeniu, turėtų sudaryti sąlygas 
tarptautinėms partnerystėms, be to, jos 
turėtų derėti su dalyvaujančių regionų 
išmanios specializacijos strategijomis. Tai 
galėtų būti ypač veiksminga skatinant 
inovacijas viešųjų paslaugų srityse ir 
suteikti rinkos galimybes Europos 
novatoriams.

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijų ekosistemų schemos tikslas – remti vietos, regionines ir nacionalines 
inovacijų ekosistemas. Siekiant užtikrinti nuoseklumą, kritinę masę ir papildomumą, reikėtų 
Europos lygmeniu skatinti teritorinių vietos inovacijų ekosistemų bendradarbiavimą 
atsižvelgiant į jų atitinkamas išmanios specializacijos strategijų sistemas, kuris atvertų 
sinergijos su ERPF galimybes.
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Pakeitimas 213

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl inovacijų uždavinių pobūdžio ir masto 
reikia palaikyti ryšius ir mobilizuoti 
veikėjus bei išteklius Europos mastu, 
skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą. 
Būtina suskaidyti nepageidaujamą 
disciplinų ir vertybių grandinių atskyrimą 
bei ugdyti palankią aplinką veiksmingam 
keitimuisi žiniomis ir patirtimi bei 
verslumo talentų plėtrai ir pritraukimui.

Dėl inovacijų uždavinių pobūdžio ir masto 
reikia palaikyti ryšius ir mobilizuoti 
veikėjus bei išteklius Europos mastu, 
skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą. 
Būtina suskaidyti nepageidaujamą 
disciplinų ir vertybių grandinių atskyrimą 
bei ugdyti palankią aplinką veiksmingam 
keitimuisi žiniomis ir patirtimi bei 
verslumo talentų plėtrai ir pritraukimui.

Europos inovacijos ir technologijos 
institutas šiuos uždavinius spręs 
laikydamasis 2021–2027 m. strateginių 
uždavinių, kurie bus nustatyti teisiniame 
pasiūlyme dėl Europos inovacijos ir 
technologijos instituto strateginės 
inovacijų darbotvarkės.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad Europos inovacijos ir technologijos instituto tikslas 2021–2027 m. 
laikotarpiu bus nustatytas jo strateginėje inovacijų darbotvarkėje, kurią Komisijos siūlymu 
patvirtins Europos Parlamentas ir Taryba. Europos inovacijos ir technologijos institutas jau 
pateikė keturias naujas iniciatyvas dėl laikotarpio po 2020 m., kurios turėtų būti 
įgyvendinamos saugumo, kultūros ir kūrybos pramonės, migracijos ir vandens srityse.

Pakeitimas 214

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT vaidins reikšmingą vaidmenį stiprinant 
tvarias inovacijų ekosistemas visoje 
Europoje. Visų pirma EIT toliau veiks 
pirmiausia per savo žinių ir inovacijų 
bendrijas (ŽIB), plačios apimties Europos 
partnerystes, skirtas konkretiems 
visuomenės uždaviniams spręsti. Jis ir 

EIT vaidins reikšmingą vaidmenį stiprinant 
tvarias inovacijų ekosistemas visoje 
Europoje ir pateiks sprendimo būdus dėl 
labiausiai neatidėliotinų pasaulinių 
uždavinių, su kuriais susiduria mūsų 
visuomenė. Visų pirma EIT toliau veiks 
pirmiausia per savo žinių ir inovacijų 
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toliau stiprins aplink esančias inovacijų 
ekosistemas, skatindamas mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir švietimo integraciją. 
Be to, EIT prisidės šalinant esamus 
inovacijų našumo trūkumus visoje 
Europoje, plėsdamas savo regioninė 
inovacijų sistemą (EIT RIS). EIT dirbs su 
inovacijų ekosistemomis, turinčiomis 
didelį inovacijų potencialą, pagrįstą 
strategija, teminiu suderinimu ir poveikiu, 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
pažangiosios specializacijos strategijomis 
ir platformomis.

bendrijas (ŽIB), plačios apimties Europos 
partnerystes, skirtas konkretiems 
visuomenės uždaviniams spręsti. Jis ir 
toliau stiprins aplink esančias inovacijų 
ekosistemas, skatindamas mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir švietimo integraciją. 
Be to, EIT prisidės šalinant esamus 
inovacijų našumo trūkumus visoje 
Europoje, plėsdamas savo regioninė 
inovacijų sistemą (EIT RIS). EIT dirbs su 
inovacijų ekosistemomis, turinčiomis 
didelį inovacijų potencialą, pagrįstą 
strategija, teminiu suderinimu ir poveikiu, 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
pažangiosios specializacijos strategijomis 
ir platformomis.

Or. en

Pagrindimas

Kaip paaiškinta tekste, Europos inovacijos ir technologijos institutas yra pagrindinis veikėjas 
įgyvendinant inovacijų ekosistemas visoje Europoje ir padeda spręsti svarbiausius mūsų 
visuomenei kylančius uždavinius.

Pakeitimas 215

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Stiprinti esamų ŽIB veiksmingumą 
ir įsteigti naujas ŽIB konkrečių temų 
srityse;

– Stiprinti esamų ŽIB veiksmingumą 
ir įsteigti naujas ŽIB konkrečių temų 
srityse, siekiant spręsti pasaulinius 
uždavinius;

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijos ir technologijos instituto veikla yra orientuota į didžiausius mūsų 
visuomenės uždavinius. Konkretūs Europos inovacijos ir technologijos instituto uždaviniai 
2021–2027 m. laikotarpiu, taip pat naujų ŽIB sukūrimas bus apibrėžtas Europos inovacijos ir 
technologijos instituto strateginių inovacijų darbotvarkėje, kurią Komisijos siūlymu ir 
atsižvelgdami į atitinkamą poveikio vertinimą patvirtins Europos Parlamentas ir Taryba.
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Pakeitimas 216

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 punkto antros pastraipos 4 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos inovacijos ir 
technologijos instituto apdovanojimai, t. y 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto ilgą laiką teikiami pripažinimo 
prizai, turi padėti kurti naujus pasaulinių 
uždavinių sprendimo būdus.

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijos ir technologijos instituto apdovanojimai yra ilgalaikė ir aukštai vertinama 
priemonė, kuri turėtų būti išlaikyta ir sustiprinta kartu išvengiant nereikalingo dubliavimo su 
siūlomais EIT uždaviniais.

Pakeitimas 217

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.3. Nauji rinkos sprendimai 3.2.3. Nauji pasaulinių uždavinių 
sprendimo būdai

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijos ir technologijos institutas ne tik siūlo naujus sprendimo būdus, bet ir daug 
dėmesio skiria sprendimo būdams, kuriais sprendžiami visuomeniniai uždaviniai.

Pakeitimas 218

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 punkto antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Parama naujų produktų ir – Parama mokslinius tyrimus 
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paslaugų plėtrai, kuriuose žinių trikampio 
dalyviai bendradarbiaus, kad sprendimai 
būtų parengti rinkai;

perkeliant į naujus produktus, paslaugas 
ir rinkas, kuriose žinių trikampio dalyviai 
bendradarbiaus, kad būtų sukurti 
pasaulinių uždavinių sprendimo būdai;

Or. en

Pakeitimas 219

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 punkto antros pastraipos 2 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– visapusiškai integruoti visą 
inovacijų vertės grandinę: nuo studento 
iki verslininko, nuo idėjos iki produkto, 
nuo laboratorijos iki kliento. Tai apima 
paramą startuoliams ir veiklą 
plečiančioms įmonėms;

Or. en

Pakeitimas 220

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.4 punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos inovacijų tarybos veiklos 
planavimas ir įgyvendinimas siekiant 
sinergijos su veiksmais, vykdomai pagal 
veiklos sritį „Pasauliniai uždaviniai ir 
pramonės konkurencingumas“ ir tarpusavio 
papildymo;

– Europos inovacijų tarybos veiklos 
planavimas ir įgyvendinimas siekiant 
sinergijos su veiksmais, vykdomai pagal 
veiklos sritį „Atvirasis mokslas“ ir 
„Europos pasauliniai uždaviniai ir 
pramonės konkurencingumas“ ir tarpusavio 
papildymo;

Or. en

Pagrindimas

Europos inovacijos ir technologijos institutas pateikia rinkai mokslinius tyrimus.
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Pakeitimas 221

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dalytis inovatyvia praktika ir ją 
skleisti ir mokytis bei prisidėti prie 
inovacijos politikos Europoje, kai 
tinkama, kartu ir glaudžiai 
bendradarbiaujant su kitomis programos 
„Europos horizontas“ dalimis;

Or. en

Pakeitimas 222

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 dalies 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. DALIJIMASIS 
KOMPETENCIJA33

1. KOMPETENCIJOS SKLAIDA33

__________________ __________________

33 Kai reikia nustatyti juridinius subjektus, 
kurie atitinka koordinatoriams, galintiems 
pateikti pasiūlymus dėl dalijimosi 
kompetencija, keliamus reikalavimus, bus 
taikomas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
kompetencija pagrįstas kriterijus. Šis 
kriterijus kompleksiškai apims bendrų 
ekonominių rezultatų, mokslinių tyrimų 
rezultatų ir inovacijų efektyvumo aspektus 
ir bus suderintas su atitinkamų valstybių 
dydžiu. Valstybės, kurioms tinka šis 
kriterijus, vadinamos dalijimosi 
kompetencija reikalavimus atitinkančiomis 
valstybėmis. Remianti SESV 349 
straipsniu, atokiausių regionų juridiniai 
subjektai taip pat visiškai atitiks dalijimosi 
kompetencija koordinatoriams keliamus 
reikalavimus.

33 Kai reikia nustatyti juridinius subjektus, 
kurie atitinka koordinatoriams, galintiems 
pateikti pasiūlymus dėl kompetencijos 
sklaidos, keliamus reikalavimus, bus 
taikomas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
kompetencija pagrįstas kriterijus. Šis 
kriterijus kompleksiškai apims bendrų 
ekonominių rezultatų, mokslinių tyrimų 
rezultatų ir inovacijų efektyvumo aspektus 
ir bus suderintas su atitinkamų valstybių 
dydžiu. Valstybės, kurioms tinka šis 
kriterijus, vadinamos kompetencijos 
sklaidos reikalavimus atitinkančiomis 
valstybėmis. Remianti SESV 349 
straipsniu, atokiausių regionų juridiniai 
subjektai taip pat visiškai atitiks 
kompetencijos sklaidos koordinatoriams 
keliamus reikalavimus.
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Or. en

Pakeitimas 223

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo ketvirtos dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalijantis žiniomis ir praktine patirtimi 
visoje ES ir taip mažinant mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatų nelygybę, 
šalims ir regionams (įskaitant ES 
atokiausius regionus), kurie mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatų aspektu 
atsilieka, bus lengviau įgyti konkurencingą 
poziciją pasaulinėse vertės grandinėse. 
Veikla taip pat gali būti sukurta siekiant 
paskatinti protų apykaitą visoje EMTE ir 
geriau išnaudoti esamas (ir galbūt bendrai 
valdomas ES programas) mokslinių tyrimų 
infrastruktūras tikslinėse valstybėse, 
pasitelkiant mokslininkų ir novatorių 
judumą.

Dalijantis žiniomis ir praktine patirtimi 
visoje ES ir taip mažinant mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatų nelygybę, 
šalims ir regionams (įskaitant ES 
atokiausius regionus), kurie mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatų aspektu 
atsilieka, bus lengviau įgyti konkurencingą 
poziciją pasaulinėse vertės grandinėse. 
Veikla taip pat gali būti sukurta siekiant 
paskatinti protų apykaitą visoje EMTE ir 
geriau išnaudoti esamas (ir galbūt bendrai 
valdomas ES programas) mokslinių tyrimų 
infrastruktūras tikslinėse valstybėse, 
pasitelkiant mokslininkų ir novatorių 
judumą ir virtualų bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 224

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo ketvirtos dalies 1 punkto trečios pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– susiejimas, siekiant kurti naujus 
arba tobulinti esamus kompetencijos 
centrus reikalavimus atitinkančiose 
valstybėse, remiantis pagrindinių 
mokslinių institucijų ir partnerių institucijų 
partnerystėmis;

– susiejimas visuose mokslinio 
tyrimo etapuose, siekiant kurti naujus arba 
tobulinti esamus kompetencijos centrus 
reikalavimus atitinkančiose valstybėse, 
remiantis pagrindinių mokslinių institucijų 
ir partnerių institucijų partnerystėmis.
Pareiškėjai turi aiškiai parodyti, kad 
projektai yra susiję su nacionalinėmis 
ir (arba) regioninėmis strategijomis ir kad 
jiems galima skirti finansavimą pagal šią 
bendrą kryptį;
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Or. en

Pagrindimas

Reikia sustiprinti ryšius tarp pagal programą „Europos horizontas“ vykdomų veiksmų, 
nacionalinių ir regioninių prioritetų ir fondų.

Pakeitimas 225

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo ketvirtos dalies 1 punkto trečios pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– porinimas, siekiant reikšmingai 
sustiprinti reikalavimus atitinkančios 
valstybės universitetą ar mokslinių tyrimų 
organizaciją apibrėžtoje srityje, susiejant ją 
su tarptautiniu mastu veikiančiomis kitų 
valstybių narių ar asocijuotų šalių 
mokslinių tyrimų institucijomis.

– porinimas visuose mokslinio tyrimo 
etapuose, siekiant reikšmingai sustiprinti 
reikalavimus atitinkančios valstybės 
universitetą ar mokslinių tyrimų 
organizaciją apibrėžtoje srityje, susiejant ją 
su tarptautiniu mastu veikiančiomis kitų 
valstybių narių ar asocijuotų šalių 
mokslinių tyrimų institucijomis. 
Pareiškėjai turi aiškiai parodyti, kad 
projektai yra susiję su nacionalinėmis 
ir (arba) regioninėmis strategijomis ir kad 
jiems galima skirti finansavimą pagal šią 
bendrą kryptį.

Or. en

Pagrindimas

Reikia sustiprinti ryšius tarp pagal programą „Europos horizontas“ vykdomų veiksmų, 
nacionalinių ir regioninių prioritetų ir fondų.

Pakeitimas 226

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo ketvirtos dalies 1 punkto trečios pastraipos 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kompetencijos iniciatyvos, 
kuriomis bus remiamos naujos idėjos, 
kurių tikslas stiprinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sistemas, reikalavimus 
atitinkančiose šalyse. Veiksmai turėtų 
papildyti kitas šio prioriteto bendras 
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kryptis, padėti išvengti sutapimų ir atitikti 
regionines ir nacionalines strategijas. 
Vertinimas bus atliekamas 
bendradarbiaujant su tarptautiniu 
lygmeniu pirmaujančiomis institucijomis 
iš kitų valstybių narių arba asocijuotųjų 
šalių. Pareiškėjai turi aiškiai parodyti, kad 
projektai yra susiję su nacionalinėmis 
ir (arba) regioninėmis strategijomis ir kad 
jiems galima skirti finansavimą pagal šią 
bendrą kryptį.

Or. en

Pagrindimas

Šiandien priemonių, nesusijusių su susiejimu, porinimu, EMTE pirmininkais ir COST, plėtimo 
srityje esama atotrūkio. Siekiant atverti galimybes mažiau išsivysčiusioms valstybėms narėms 
kurti puikią iniciatyvą, kuri būtų atvira visų rūšių suinteresuotosioms šalims ir kuri padėtų 
stiprinti nacionalines ir regionines mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemas, reikėtų sukurti 
atviresnę, visiškai pagal principą „iš apačios į viršų“ įgyvendinamą schemą. Konkursai bus 
skirti bendradarbiaujantiems paramos gavėjams arba vienos rūšies paramos gavėjui (skirti 
tik valdžios institucijoms). Reikia sustiprinti ryšius tarp pagal programą „Europos 
horizontas“ vykdomų veiksmų, nacionalinių ir regioninių prioritetų ir fondų.

Pakeitimas 227

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo ketvirtos dalies 1 punkto trečios pastraipos 4 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– stipendijų skaičiaus didinimas 
siekiant sudaryti sąlygas bet kurios 
tautybės mokslininkams įgyti naujų žinių 
ir jas perduoti ir dirbti su moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis šalyse, kuriose 
didinamas dalyvių skaičius. Ši schema 
bus susieta su susijusiais papildančiais 
veiksmais kitose programos dalyse, visų 
pirma su programa „Marie Skłodowskos-
Curie veiksmai“.

Or. en

Pagrindimas

Judumas šalių, kuriose didinamas dalyvių skaičius, atžvilgiu turi būti didinamas ir remiamas. 
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Stipendijų skaičiaus didinimas taip pat galėtų paskatinti mokslininkus, kurie išvyko iš šalies, 
kurioje didinamas dalyvių skaičius, grįžti ir pasidalyti užsienyje įgyta patirtimi ir 
kompetencija. Būtent todėl MSCV jau išbandyta iniciatyva turėtų būti tęsiama ir plečiama 
programoje „Europos horizontas“.

Pakeitimas 228

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo ketvirtos dalies 1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši intervencinės priemonės sritis palaikys 
konkrečius programos „Europos 
horizontas“ tikslus: skleisti ir sujungti 
kompetenciją visoje ES; stiprinti aukštos 
kokybės žinių bazės kūrimą; didinti 
tarpsektorinį, tarpdalykinį, tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą.

Kompetencijos sklaidos prioritetas
palaikys konkrečius programos „Europos 
horizontas“ tikslus: skleisti ir sujungti 
kompetenciją visoje ES; stiprinti aukštos 
kokybės žinių bazės kūrimą; didinti 
tarpsektorinį, tarpdalykinį, tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą. Visais veiksmais turėtų 
būti skatinama sinergija su kitais 
nacionaliniais ir ES fondais, visų pirma 
ERPF, sanglaudos politika ir ESF+, be 
to, jie turėtų atitikti regionines mokslinių 
tyrimų ir inovacijų išmanios 
specializacijos strategijas ir veiksmų 
programas.

Or. en

Pagrindimas

„Kompetencijos sklaidos“ antraštė, kai įmanoma, turėtų derėti su nacionalinėmis ir 
regioninėmis strategijomis.

Pakeitimas 229

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo pirmos pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įtrauki ir saugi visuomenė 5. Įtrauki ir kūrybiška visuomenė

Or. en
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Pakeitimas 230

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo pirmos pastraipos 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Saugi visuomenė

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Europos ekonomika priklauso nuo jos gebėjimo gaminti didelę pridėtinę vertę turinčius 
produktus ir rengti aukščiausios kvalifikacijos darbuotojus. Kartu švietimo eros esmei, 
Europos demokratijos pagrindui ir Europos Sąjungai gresia pavojus. Laisvų, atvirų ir 
nepriklausomų mokslinių tyrimų idėjos stiprinimas turi būti Europos politikų prerogatyva. Be 
to, mūsų visuomenė susiduria su unikaliais iššūkiais, kylančiais dėl tikėtinos ilgesnės 
gyvenimo trukmės, nuolat didėjančio poreikio apgyvendinti didelį miestų gyventojų skaičių ir 
pasaulinių ribotų išteklių. Šiomis aplinkybėmis investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas 
yra esminės svarbos ieškant inovatyvių ir ilgalaikių sprendimo būdų, kurie padėtų išspręsti 
mums kylančius uždavinius ir užtikrinti aukštą visų europiečių pragyvenimo lygį artimiausiais 
metais. 

Nepriklausomi moksliniai tyrimai ir inovacijos yra pagrindinė paskata kurti kokybiškas darbo 
vietas ir siekti tvaraus ekonomikos augimo. Jie sudaro sąlygas mūsų mokslinių tyrimų 
įstaigoms ir pramonės įmonėms kurti naujas idėjas, skatinti naujus sprendimo būdus ir 
proceso metu skleisti žinias, mokyti aukštą kvalifikaciją turinčius darbuotojus, pritraukti 
kapitalą ir investuoti į kūrybiškas naujas rinkas. Jeigu Sąjunga nori išlikti technologijų 
naujovių diegimo priešakyje ir atgauti lyderės pozicijas srityse, kuriose ji atsiliko, turime būti 
pasirengę įsipareigoti skirti būtiną išteklių kiekį. 

Programa „Europos horizontas“ gali tapti išskirtine bendrąja programa. Pranešėjas teigiamai 
vertina Europos Komisijos požiūrį, kuris grindžiamas ne revoliucija, o evoliucija. Programa 
„Horizontas 2020“, t. y. ankstesnė bendroji programa, buvo sėkminga įvairiais aspektais, o 
priemones ir struktūras, kurios padėjo pasiekti šią sėkmę, turėtų būti sustiprintos. Tačiau taip 
pat labai svarbu visiškai atvirai pripažinti programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo 
trūkumus ir ryžtingai pasiūlyti naujus, plataus užmojo ir kūrybiškus sprendimo būdus, kurie 
geriau atitiktų Europos tyrėjų, kūrėjų ir novatorių poreikius. 

Dėl šios priežasties, įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ ir rengiant šį pranešimą, 
pranešėjas glaudžiai bendravo su programos naudos gavėjais. Jų sukaupta grįžtamoji 
informacija ir įžvalgos sudaro šiame pranešime pateikiamų pasiūlymų pagrindą. 

Šiam pranešimui parengti buvo skirta labai nedaug laiko. Komisija savo pasiūlymą paskelbė 
2018 m. birželio 7 d., o šį pranešimo projektą pateikė praėjus vos vienam mėnesiui. Tam 
reikėjo įdėti daug pastangų, kurios atspindi Europos Parlamento įsipareigojimą ir asmeninį
pranešėjo įsipareigojimą užtikrinti teisinį tikrumą ir tęstinumą, ir pateikti programą per kuo 
trumpesnį laikotarpį. Nuolat kintančiame ir besivystančiame sektoriuje greitis turi esminę 
reikšmę. Pranešėjas tikisi, kad Taryba ir valstybės narės taip pat atsižvelgs į šį uždavinį.

Biudžetas: tikslingas pinigų panaudojimas

Europa į mokslinius tyrimus ir inovacijas investuoja mažiau nei kitos šalys, pavyzdžiui, JAV 
ir Japonija. Kinijos inovacijų diegimo rezultatų augimo tempai yra triskart greitesni nei ES. 
Nors šis trūkumas atsirado ne tik dėl viešųjų lėšų trūkumo, nėra jokios abejonės, kad Sąjungos 
pinigai gali ir turėtų duoti daugiau rezultatų, kad pritrauktų būtinas privačias investicijas. 
Todėl jeigu Europa nori klestėti kaip inovacijų centras ir pasinaudoti jų teikiama nauda, ji turi 
skirti programai „Europos horizontas“ būtinus finansinius išteklius. 
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Kitam ilgalaikiam ES biudžetui 2021–2027 m. Komisija siūlo moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms skirti apytiksliai 83,5 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis). Tai yra mažiau, 
palyginti su valstybių narių įsipareigojimais, ir gerokai mažiau atsižvelgiant į moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms reikalingas lėšas. Jeigu kažkada ketinama pasiekti 3 proc. BVP 
investicijų į MTTP tikslą, kurį nustatė pačios valstybės narės ir jų vadovai daugiau nei prieš 
dešimtmetį, esame teisingame kelyje, kad to tikslo nepasiektume. Programa 
„Horizontas 2020“ patvirtina, kad biudžeto ištekliai nepakankami. Įgyvendinant programą 
buvo pateikta labai daug paraiškų, nes Europos pramonės įmonės, MVĮ ir mokslinių tyrimų 
įstaigos subrendo ir patobulėjo, todėl proporcingai padidėjo konkurencingų puikių pasiūlymų. 
Deja, dėl finansavimo trūkumo teko atsisakyti daugybės puikių pasiūlymų, todėl jų 
įgyvendinimas buvo atidėtas arba nutrauktas. Remiantis pačios Komisijos skaičiavimais, 
norint pagal programą „Horizontas 2020“ finansuoti visus puikius pasiūlymus būtų prireikę 
daugiau nei 160 mlrd. EUR.

Todėl pranešėjas siūlo programos „Europos horizontas“ biudžetą padidinti 120 mlrd. EUR 
dabartinėmis kainomis. Svarbu pažymėti, kad ši suma vis tiek yra mažesnė, palyginti su suma, 
kuri padėtų užtikrinti optimalų programos veikimą ir ja paprasčiausiai išreiškiami Tarybos 
įsipareigojimai pasiekti 3 proc. tikslą. Biudžetas turėtų sudaryti sąlygas programai „Europos 
horizontas“ duoti daugiau rezultatų, susijusių su kompetencija, bendradarbiavimu pagrįstais 
moksliniais tyrimais, esamomis ir pažangiomis inovacijomis, kuriomis remiami Europos 
piliečiams skirti plataus užmojo energetikos, skaitmeninimo, saugumo ir klimato tikslai. 
Pranešėjas ragina Tarybą vykdyti savo pačios įsipareigojimus, duotus per tarpinstitucines 
derybas.

Veiksmingo strateginio planavimo proceso užtikrinimas

Pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas yra gana neaiškus, kai kalba pakrypsta apie turinį 
ir strateginio planavimo proceso tikslus. Pranešėjas supranta, kad, įgyvendinant programą, 
reikia užtikrinti tam tikro lygio lankstumą, tačiau jis nepritaria visiškam veiksmų laisvės 
suteikimui tais atvejais, kai sprendimai dėl prioritetų strateginio planavimo ir darbo 
programose priimami be Parlamento priežiūros. Tą patį galima pasakyti tais atvejais, kai 
proceso metu apibrėžiami esminiai programos įgyvendinimo elementai, pavyzdžiui, misijos ir 
strateginės partnerystės. Tokių elementų apibrėžtis yra ir turėtų išlikti teisės aktų leidėjų 
prerogatyva. Pranešėjas taip pat tvirtai mano, kad į strateginį planavimą reikėtų įtraukti 
daugiau struktūrizuotų konsultacijų su teisės aktų leidėjais ir Komisija. Būtent dėl šios 
priežasties pranešėjas siūlo, kad strateginis planavimas būtų pateikiamas deleguotojo akto 
forma, taip leidžiant Parlamentui ir Tarybai duoti sutikimą prieš įgyvendinimą. 

Be to, programa „Horizontas 2020“ buvo kritikuojama dėl nepakankamo skaidrumo Europos 
Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo srityje, visų pirma atsižvelgiant į 
komitologijos procedūras ir darbo programų rengimą. Pranešėjas tikisi, kad šis pasiūlymas 
padės ištaisyti šią padėtį, suteiks daugiau užtikrintumo suinteresuotosioms šalims, su kuriomis 
buvo konsultuojamasi proceso metu kartu su Europos Parlamentu ir Taryba.

Iš Komisijos pasiūlymo taip pat nėra visiškai aišku, kas bus įtraukta į strateginį planavimą. 
Pranešėjas mano, kad tai galėtų apimti aiškią teisinę apibrėžtį ir misijų bei partnerysčių 
sąrašus, taip pat turi būti apibrėžiami dabartiniai mechanizmai, kuriais remiami ryšiai su kitais 
ES fondais, pavyzdžiui, struktūriniai fondai ir „Kūrybiška Europa“.
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Bendradarbiavimo su strateginiais partneriais stiprinimas

Partnerysčių vaidmuo pagal programą „Europos horizontas“ taip pat nėra aiškus. Bendros 
technologijų iniciatyvos tapo esminiu programos „Horizontas 2020“ sėkmės aspektu. Jos 
buvo ypač naudingos Sąjungos srityse, kuriose trūksta mokslinių tyrimų ir inovacijų, ir buvo 
panaudotos kaip būtina viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo platforma, padėjusi 
pritraukti privačias investicijas ir sukurti pridėtinę vertę. Todėl, pranešėjo manymu, svarbu, 
kad programa „Europos horizontas“ padėtų užtikrinti šių bendrų technologijų iniciatyvų, 
kurios iš dalies buvo sėkmingos, tęstinumą. 

Tą patį galima pasakyti apie Europos inovacijos ir technologijos institutą ir žinių ir inovacijos 
bendrijas (ŽIB). Europos inovacijos ir technologijos instituto ŽIB misija – rasti sprendimo 
būdus aktualiausiems pasauliniams uždaviniams, su kuriais susiduria visuomenė. Europos 
inovacijos ir technologijos instituto ŽIB jau padeda spręsti pasaulinius uždavinius ir jas 
reikėtų tęsti ir stiprinti. Be to, didžiausias Europos inovacijų tinklas, Europos inovacijos ir 
technologijos institutas, turi geriausias galimybes atlikti svarbų vaidmenį įgyvendinant
programos prioritetą „Europos inovacijų ekosistemos“. Todėl pranešėjas padidins Europos 
inovacijos ir technologijos instituto biudžetą, kad sudarytų sąlygas tęsti jo veiklą, susijusią su 
švietimu, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, taip pat pradėti veikti naujoms ŽIB, kurios 
šiuo metu kuriamos, įskaitant migraciją bei kultūros ir kūrybos pramonę. 

Nauji mokslinių tyrimų ir inovacijų mechanizmai: spartus mokslinių tyrimų rezultatų ir 
inovacijų diegimas

Siūlomas biudžeto padidinimas taip pat padėtų atlaisvinti daugiau lėšų naujam programos 
įgyvendinimo būdui, t. y. sparčiam mokslinių tyrimų rezultatų ir inovacijų diegimui. Taip bus 
dar labiau prisidedama prie programos įgyvendinimo pagal principą „iš apačios į viršų“, 
bendradarbiavimu pagrįstų projektų, kuriais siekiama svarbaus tikslo: dotacija suteikiama ne 
vėliau nei per 6 mėnesius. Įgyvendinimo būdas turėtų būti taikomas 15 proc. visų pagal 
veiksmų sritis vykdomų mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmų, EIT ir kompetencijos sklaidos 
daliai, suteikiant pareiškėjams galimybę greičiau gauti finansavimą, kurio visų pirma reikia 
mažiau išsivysčiusioms valstybėms narėms, išbandyti savo idėjas fundamentinių mokslinių 
tyrimų ir rinkai parengtų taikomųjų priemonių lygmeniu.

Europa per mažai remia radikalias inovacijas. Siekdama pašalinti šią spragą, Europos 
Komisija pasiūlė naują priemonę – Europos inovacijų tarybą. Pranešėjas sutinka su priemonės 
tikslu, tačiau mano, kad pasiūlyme nepateikiami visi atsakymai į esminius įgyvendinimo 
klausimus. Tam tikri aspektai, kuriuos reikėtų paaiškinti siekiant užtikrinti veiksmingą EIT 
įgyvendinimą, apima priemonės tikslus, susijusius su inovacijomis atsižvelgiant į produktą, 
procesą, rinkodarą ir paslaugas; aptariamų tikslinių grupių ir jų skirtingų poreikių atskyrimą; 
ir programų valdytojų vaidmens ir siūlomos mišrios paramos funkcionavimo atskyrimą 
(dotacija, nuosavas kapitalas, paskola ir garantija). Taip pat svarbu, kad, siekiant užtikrinti 
greitą politikos ir proceso mokymąsi iš programos priemonių, įskaitant aiškiai nustatytų 
rodiklių naudojimą, būtų nustatytas patikimas sisteminis vertinimo tikruoju laiku 
mechanizmas. Siekdama papildyti ekonominius ir sektorinius požiūrius, EIT valdyba turėtų 
įtraukti akademinės bendruomenės ekspertus, turinčius išsamių žinių apie inovacijos politiką 
ir modelius. Pranešėjas taip pat sustiprino EIT ir kitų programos dalių ir ES fondų, visų pirma 
Europos inovacijos ir technologijos instituto ir „InvestEU“, ryšius. 
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Kūrybiškumo skatinimas ir kultūros paveldo išsaugojimas: kultūros ir kūrybos 
pramonės inovacijų potencialas 

Kultūros ir kūrybos pramonė (KKP) yra pagrįsta kultūros vertybėmis, pavienių asmenų 
kūrybiškumu, įgūdžiais ir talentu, kuris gali padėti kurti gerovę ir darbo vietas. Tai apima 
architektūrą, archyvus ir bibliotekas, meno kūrinius, audiovizualinius kūrinius (įskaitant 
filmus, televiziją, vaizdo žaidimus ir daugialypę terpę), kultūros paveldą, dizainą, madą, 
festivalius, muziką, scenos meną, knygas ir leidybą, radijo ir vizualinius menus. 
Kūrybiškumas yra pagrindinis skaitmeninės revoliucijos veiksnys ne tik dėl savo sukuriamos 
vertės, bet ir dėl nepakeičiamo indėlio į besikeičiančią visuomenę, kurioje dirbtinis intelektas 
pakeičia reikalingus įgūdžius. KKP yra augimo paskata ir daro poveikį inovacijoms įvairiuose 
pramonės sektoriuose, pvz., platesnis dizaino naudojimas gamybos pramonėje (automobilių 
pramonė, aeronautika, medicina, vartojimo produktai) sukuria pridėtinę vertę produktams, 
paslaugoms, technologijoms, procesams ir rinkos struktūroms. Europos Parlamentas KKP 
potencialą jau pripažino savo pranešime „dėl nuoseklios ES kultūros ir kūrybos pramonės 
politikos poreikio“. Inovatyvi ir į mokslinius tyrimus orientuota Europos KKP taip pat gali 
padėti išsaugoti lingvistinę ir kultūrinę įvairovę ir pliuralizmą. Programoje „Europos 
horizontas“ KKP inovacijų potencialas turėtų būti visapusiškai išnaudojamas iškeliant 
kompleksinį kūrybiškumo ir dizaino klausimą, kuris bus integruotas į per visą programą 
įgyvendinamus projektus, siekiant skatinti naujas technologijas, verslo modelius ir 
kompetencijas, taip pat padės paversti kūrybiškus ir tarpdalykinius sprendimo būdus 
ekonominę ir socialinę vertę turinčiais produktais. Kultūros paveldas yra sudedamoji KKP 
dalis ir jo išnaudojimas bei išsaugojimas turėtų būti sustiprintas. Siekdamas palengvinti 
bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, keitimąsi praktinėmis žiniomis ir tradiciniais 
įgūdžiais ir turiniu, pranešėjas pasiūlė sukurti kultūros paveldo debesiją.

Klimato tikslų ir ES konkurencingumo mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro 
skatinimas

Veiksmingas Paryžiaus susitarimo ir atnaujintos Europos prekybos sistemos (EPS) 
atnaujinimas reiškia, kad reikia laikytis labiau integruoto ir diferencijuoto požiūrio, kuris yra 
labai svarbus išlaikant Europos konkurencingumą.
Energetikos sistemos transformacija privalo vykti pasitelkiant technologijų, infrastruktūros, 
rinkos, politikos ir reguliavimo sistemų sąveiką. CO2 teršalų mažinimas susiejant elektros 
energijos, šilumos, pramonės, dujų ir transporto sektorius, turėtų būti veiksmų grupės 
„Klimatas, energetika ir judumas“ prioritetas. Privalomas indėlis mažinant CO2 kiekį ES 
energiją intensyviai vartojančiame sektoriuje turi didelį potencialą, tačiau tai taip pat yra 
vienas didžiausių uždavinių atsižvelgiant į nuožmią pasaulinę konkurenciją. Todėl pranešėjas 
siūlo sustiprinti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo priemonių įgyvendinimą 
pramonės sektoriuose šiuo tikslu sukuriant naują intervencijos sritį „pramonės objektai 
pereinant prie švarios energijos“.

Mažiau išsivysčiusių valstybių narių dalyvavimo didinimas kartu mažinant atotrūkį 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje 

Mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatai yra susiję su nacionalinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumu. Pranešėjas mano, kad dabartinėmis programos „Horizontas 2020“ 
priemonėmis šioms valstybėms narėms nepadedama stiprinti nacionalinės sistemos ir jomis 
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nesprendžiama labai žemo jų dalyvavimo (dalyvavimo lygis mažesnis nei 5 proc.) programoje 
problema. Šiame pranešime pranešėjas atvėrė naujas galimybes mažiau išsivysčiusioms 
valstybėms narėms prašyti skirti finansavimą siekiant kurti puikią mokslinių tyrimų ir 
inovacijų iniciatyvą, kuri papildytų jau esamas pagal kompetencijos sklaidos prioritetą 
veikiančias schemas, pavyzdžiui, susiejimą ir porinimą. Svarbu pažymėti, kad pagal 
kompetencijos sklaidos prioritetą vykdomi veiksmai turėtų būti aiškiai susiję su 
nacionalinėmis ir regioninėmis kompetencijos strategijomis, kad būtų pasiekta sinergija tarp 
programos „Europos horizontas“ ir struktūrinių fondų. Dabar pateikus pasiūlymą, kuriuo 
sudaromos sąlygos valdančiosioms institucijoms perkelti iki 5 proc. savo asignavimų iš vieno 
fondo į kitą, o tai pritrauks investicijas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje mažiau 
išsivysčiusiose teritorijose, tai padaryti tapo lengviau. 

Išvada

Pranešėjas mano, kad nors teisės aktų kokybė neturėtų suprastėti, taip pat svarbu suprasti, kad 
dabartinėmis aplinkybėmis, visų pirma mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, sąlygos labai 
greitai keičiasi (kartais itin stipriai), o investicijos gali būti greitai prarandamos. Todėl greitas 
teisės aktų priėmimas ir vienodas įgyvendinimas yra esminis siekiant užtikrinti tęstinumą ir 
saugumą.

Šis pranešimo projektas yra pagrįstas keliais esminiais principais:

Greitis. Programos „Europos horizontas“ sėkmė priklausys nuo programos gebėjimo greitai 
reaguoti į mokslininkų ir pramonės poreikius greičiau skiriant dotacijas ir taikant daugiau 
pagal principą „iš apačios į viršų“ pagrįstų schemų.

Paprastumas. Labai svarbu, kad programa „Europos horizontas“ būtų įgyvendinama paprastai, 
suprantamai ir lengvai, visų pirma universitetuose, mokslinių tyrimų organizacijose, 
startuoliuose ir MVĮ.

Spektras. Programa „Europos horizontas“ turėtų remti mokslinius tyrimus ir inovacijas visais 
technologinės brandos lygiais, be to, ji turėtų papildyti projektus nuo jų atsiradimo, juos 
rengiant ir prireikus iki finansavimo. Pagal šią programą taip pat turėtų būti remiamos 
radikalios ir pagreitintos inovacijos.

Dydis. Nauja bendroji programa turėtų būti platesnio užmojo nei jos pirmtakė, o jos biudžeto 
dydis turėtų atitikti politinius užmojus ir jai nustatytus tikslus. 

Pranešėjas nekantriai laukia kitų veiksmų, kurių bus imtasi įgyvendinant išsamią ir 
veiksmingą bendrąja programą, ir tikisi vienodos atsakomybės iš visų dalyvaujančių šalių.
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