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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Jūsų pranešėjas mano, kad Komisijos pasiūlymas sujungti specifines programas, skirtas 
skatinti konkurencingumą ir vystymąsi (KNP), sutampa su nurodytais tikslais, kadangi 
prisideda prie tikslo Europai tapti konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis paremta 
ekonomika pasaulyje.

Mes suvokiame būtinybę skatinti verslininkystę, gebančią sukurti tvarų ir su aplinkos apsauga 
suderintą vystymąsi, ir aplinkosaugos technologijų sektorių paversti Europos vystymosi 
ašimi.

Būtinybė vis daugiau vystymosi klausimų susieti su aplinkos apsaugos klausimais sudaro 
galimybę, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), tiek dėl naujų technologijų 
gamybos, tiek efektyvesnių energetiniu požiūriu naujų gamybos sistemų taikymo.

Bendrijos finansinių priemonių naudojimas kuriant verslo ir naujovių rėmimo paslaugų tinklą 
gali padėti išspręsti MVĮ sunkumus gauti kreditus. Šių sunkumų sumažinimas gali teigiamai 
skatinti konkurenciją, paremtą su aplinkosauga suderintų technologijų taikymu.

Laipsniškas tradicinės energetikos pakeitimas pažangios energetikos (atsinaujinančios ir 
silpno poveikio aplinkai) formomis, ypač transporto ir elektros gamybos sektoriuose, taip pat 
padeda sumažinti ES šalių ir kitų šalių energetinę priklausomybę (EFTA šalys, kurios yra 
EEE narės, šalys kandidatės, kurioms taikomos pasirengimo narystei ES strategijos, Vakarų 
Balkanų šalys), kurioms skirta pagrindų programa.

Atsižvelgdamas į šiuos motyvus, jūsų pranešėjas mano, kad reiktų padvigubinti pastangas šia 
kryptimi, ypač skatinant, kad įmonės taikytų socialiniu ir aplinkosauginiu požiūriu atsakingą 
praktiką, skiriant užtenkamai lėšų ekologinėms naujovėms, kurios bus remiamos pagal 
specialią programą, kurioje bus numatyta atskira valdymo ir planavimo struktūra, ir įtraukiant 
aplinkosauginius kriterijus į viešuosius pirkimus.
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PAKEITIMAI

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas 1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

7 konstatuojamoji dalis

7) Bendrų PP tikslų turi būti siekiama 
įgyvendinant šias specifines programas:
„Verslininkystės ir naujovių programą“, 
„IRT politikos rėmimo programą“ ir
„Pažangios energetikos Europai programą“.

7) Bendrų PP tikslų turi būti siekiama 
įgyvendinant šias specifines programas:
„Verslininkystės ir naujovių programą“, 
„IRT politikos rėmimo programą“ ir
Ekologinių naujovių programą.

Pagrindimas

Siekiant tobulinti ir stiprinti dabartinę aplinkosaugos technologijas skatinančią politiką, 
ekologinėms naujovėms turi būti sukurta atskira programa, kuri būtų valdoma savarankiškai 
ir turėtų atskirą programavimo struktūrą.

Pakeitimas 2
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

15a. Komisijos darbiniame dokumente 
Žaliųjų viešųjų pirkimų vadove1 nustatoma
nemažai procedūrų vietos valdžios 
institucijoms, kurios taip pat taikomos ir
įmonėms, siekiant sėkmingai įgyvendinti su 
aplinka suderintą pirkimų politiką.
__________

SEC(2004)1050

  
1 Dar nepaskelbtas OL.
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Pagrindimas

Šis dokumentas yra naudingas siekiant išplėsti aplinkosaugos technologijų pasirinkimą.

Pakeitimas 3

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

24a) Dėl užterštumo, netinkamos aplinkos 
apsaugos ir (arba) sveikatai kenksmingų
vartotojų įpročių kyla sveikatos problemų ir 
patiriama papildomų išlaidų. Siekiant iki 
mažiausio lygio sumažinti šias išlaidas ir 
neužkrauti jų visuomenei, reikia investuoti
į sveikatos apsaugą. Reikia sukurti 
keitimosi pažangia patirtimi  tinklus.

Pagrindimas

Investicijos į sveikatą ir į tinklus, skirtus keistis patirtimi, yra būtinos, siekiant užtikrinti 
kokybę.

Pakeitimas 4

42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

42a) Užrašas „Pagaminta Europoje“ turėtų 
reikšti aukštą kokybę: ekologiška, sveika ir 
tvaru. Kokybės ženklai ir žymos turi būti 
naudojami siekiant akivaizdžiai parodyti 
šiuos kokybės standartus ir geriau 
supažindinti vartotojus su produktų 
savybėmis bei gamybos būdu ir taip 
sudaryti sąlygas, kad investicijos į kokybę 
duotų pelno.

Pagrindimas

Siekdama įveikti globalizacijos poveikį, Europa privalo konkuruoti aukšta kokybe:
ekologiškais, sveikais ir tvariais produktais.

Pakeitimas 5

1 straipsnio 2 dalis

2. Pagrindų programa bus prisidedama prie 
Bendrijos – pažangios žinių visuomenės su 

2. Pagrindų programa bus prisidedama prie 
Bendrijos – pažangios žinių visuomenės su 
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darniu vystymusi, grindžiamu subalansuotu 
ekonomikos augimu ir labai konkurencinga 
socialine rinkos ekonomika, kurioje ypač 
saugoma ir gerinama aplinkos kokybė –
konkurencingumo ir inovacinio pajėgumo.

darniu vystymusi, grindžiamu subalansuotu 
ekonomikos augimu ir labai konkurencinga 
socialine rinkos ekonomika, kurioje ypač 
saugoma ir gerinama aplinkos ir sveikatos 
kokybė – konkurencingumo ir inovacinio 
pajėgumo.

Pakeitimas 6
2 straipsnio 1 dalies b punktas

1. Pagrindų programa siekiama šių tikslų: 1. Pagrindų programa siekiama šių tikslų:

a) skatinti įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) konkurencingumą;

a) skatinti įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) konkurencingumą;

b) skatinti naujoves ir ekologines naujoves; b) skatinti naujoves, ypač ekologines 
naujoves, kurios padėtų kurti kokybiškus 
produktus;

c) paspartinti konkurencingos, inovacinės ir 
visa apimančios informacinės visuomenės 
kūrimą;

c) paspartinti konkurencingos, inovacinės ir 
visa apimančios informacinės visuomenės 
kūrimą;

d) skatinti energijos efektyvumą ir naujų bei 
atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą 
visuose sektoriuose, įskaitant transporto 
sektorių.

d) skatinti energijos efektyvumą ir naujų bei 
atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą 
visuose sektoriuose, įskaitant transporto 
sektorių, siekiant veiksmingai kovoti su 
klimato kaita;
da) energetikos ir transporto sistemų 
transformaciją panaudoti kaip priemonę 
siekiant skatinti Lisabonos strategijos 
augimo ir konkurencingumo, įskaitant 
eksporto augimą, tikslus.
db) skatinti kokybės ženklų kūrimą ir 
akivaizdžiai parodyti produktų kokybę, 
pabrėžiant su jais susijusius aplinkos, 
sveikatos apsaugos ir gamybos būdo 
aspektus.

Pakeitimas 7

2 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

ca) Ekologinių naujovių programą;
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Pagrindimas

Siekiant tobulinti ir stiprinti dabartinę aplinkosaugos technologijas skatinančią politiką, 
ekologinėms naujovėms turi būti sukurta atskira programa, kuri būtų valdoma savarankiškai 
ir turėtų atskirą programavimo struktūrą.

Pakeitimas 8
6 straipsnio 1 dalies g punktas

1. Darbų programų įgyvendinimui skirtos 
priemonės yra šios:

1. Darbų programų įgyvendinimui skirtos 
priemonės yra šios:

a) MVĮ taikomos Bendrijos finansinės 
priemonės;

a) MVĮ taikomos Bendrijos finansinės 
priemonės;

b) tinklai, sujungiantys suinteresuotus 
asmenis;

b) tinklai, sujungiantys suinteresuotus 
asmenis, taip pat tinklus, sukurtus, kad 
būtų galima keistis pažangia ligų 
prevencijos ir gydymo patirtimi;

c) bandomieji projektai, pateikimo į 
rinką pirmąjį kartą projektai ir kitos 
priemonės, skirtos paremti naujovių 
skatinimą;

c) bandomieji projektai, pateikimo į 
rinką pirmąjį kartą projektai ir kitos 
priemonės, skirtos paremti naujovių 
skatinimą;

d) politikos analizavimas, kūrimas ir 
derinimas su programose dalyvaujančiomis 
šalimis;

d) politikos analizavimas, kūrimas ir 
derinimas su programose dalyvaujančiomis 
šalimis bei iniciatyvomis siekiant tinkamai 
atspindėti produktų gamybos sąnaudas, 
kurių reikia norint užtikrinti aplinkos ir 
sveikatos apsaugą;

e) dalijimasis informacija, informacijos 
sklaida, ir informuotumo didinimas;

e) dalijimasis informacija, informacijos 
sklaida, ir informuotumo didinimas, taip pat
kokybės ženklų kūrimą atsižvelgiant į 
poveikį aplinkai, energijos vartojimo 
efektyvumą, gamybos metodus ir poveikį 
sveikatai;

f) bendrųjų valstybių narių arba regionų 
veiksmų rėmimas;

f) bendrųjų valstybių narių arba regionų 
veiksmų rėmimas;

g) pirkimas remiantis išsamiomis 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
parengtomis techninėmis specifikacijomis;

g) pirkimas remiantis išsamiomis 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
parengtomis techninėmis specifikacijomis, 
taip pat aplinkos apsaugos kriterijus,
siekiant plėtoti naujoviškų ir ekologiškų 
produktų rinkas;

h) nacionalinių ir regioninių institucijų 
poriniai veiksmai.

h) nacionalinių ir regioninių institucijų 
poriniai veiksmai.
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Pagrindimas

Investicijos į sveikatą ir į tinklus, skirtus keistis patirtimi, yra būtinos, siekiant užtikrinti 
kokybę. Vartotojai taip pat privalo dalyvauti Europos kokybės politikoje ir turėti galimybę 
daryti jai įtaką.

Svarbu, kad kvietimų teikti paraiškas tvarkos taisyklėse būtų atsižvelgiama ir į aplinkosaugos 
aspektus.

Pakeitimas 9

6 straipsnio 2 dalis

2. Šios ir papildomos įgyvendinimo 
priemonės, kaip nustatyta II antraštinės 
dalies I, II ir III skyriaus 2 skirsniuose, gali 
būti taikomos bet kuriai specifinei 
programai, jeigu tai numatyta atitinkamoje 
darbų programoje.

2. Šios ir papildomos įgyvendinimo 
priemonės, kaip nustatyta II antraštinės 
dalies I, II, III ir IV skyriaus 2 skirsniuose, 
gali būti taikomos bet kuriai specifinei 
programai, jeigu tai numatyta atitinkamoje 
darbų programoje.

Pagrindimas

Siekiant tobulinti ir stiprinti dabartinę aplinkosaugos technologijas skatinančią politiką, 
ekologinėms inovacijoms turi būti sukurta atskira programa, kuri būtų valdoma savarankiškai 
ir turėtų atskirą programavimo struktūrą.

Pakeitimas 10

10 straipsnio 2 dalies a punktas

a) galimybes gauti finansavimą mažoms ir 
vidutinėms įmonėms steigti, plėtoti ir 
investuoti į naujoves, įskaitant ekologines 
naujoves.

a) galimybes gauti finansavimą mažoms ir 
vidutinėms įmonėms steigti, plėtoti ir 
investuoti į naujoves, ypač ekologines 
naujoves.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pagrindimas
Ypatingas dėmesys ekologinėms naujovėms turėtų būti skiriamas Verslininkystės ir naujovių 
programoje. Šis pakeitimas turėtų būti taikomas visam tekstui, taip pat 10 straipsnio 2 dalies 
c punktui ir 13 straipsniui.

Pakeitimas 11

10 straipsnio 2 dalies c ir d punktai
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c) įmonių inovaciją, įskaitant 
ekologines naujoves;

c) įmonių inovaciją, įskaitant 
ekologines naujoves, bei investicijas į 
kokybiškų produktų gamybą;

d) verslininkystės ir naujovių kultūrą; d) investicijomis į kokybe grindžiamų
verslininkystės ir naujovių kultūrą;

Pagrindimas

Siekdama įveikti globalizacijos poveikį, Europa privalo konkuruoti aukšta kokybe:
ekologiškais, sveikais ir tvariais produktais..

Pakeitimas 12
13 straipsnio c punkto a dalis (nauja)

ca) skatinti įmones dalyvauti Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS) pasitelkiant finansinės paramos, 
viešųjų pirkimų ir techninės bei 
informacinės paramos priemones;

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) 11 straipsnyje numatoma skatinti 
organizacijų, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, dalyvavimą.

Pakeitimas 13

13 straipsnio f a punktas (naujas)

fa) kurti ir rinkai pateikti ekologiškus ir 
kitus kokybiškus produktus ir naudoti 
kokybės ženklus ir žymėjimą, kuris didintų
vartotojų sąmoningumą;

Pagrindimas

Vartotojai privalo dalyvauti Europos kokybės politikoje ir turėti galimybę daryti jai įtaką.

Pakeitimas 14
14 straipsnio a punktas

a) skatinti verslią mąstyseną, įgūdžius ir 
kultūrą, subalansuoti verslo riziką ir atlygį, 

a) skatinti verslią mąstyseną, įgūdžius ir 
kultūrą, taip pat įgyvendinant įmonių 
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ypač jaunesniems verslininkams; socialinės ir aplinkos apsaugos 
atsakomybės politiką, subalansuoti verslo 
riziką ir atlygį, ypač jaunesniems 
verslininkams;

Pagrindimas

Komisijos komunikatas dėl Įmonių socialinės atsakomybės: įmonių indėlis į tvarų vystymąsi 
remiasi nauda, kurią įmonės atneša visuomenei naujovių požiūriu, taikydamos socialinės 
atsakomybės politiką (KOM(2002)0347).

Pakeitimas 15

14 straipsnio ca punktas (naujas)

ca) remti naujų ekologiškų produktų 
gamybą ir veiklos plėtrą;

Pagrindimas

Siekdama įveikti globalizacijos poveikį, Europa privalo konkuruoti aukšta kokybe:
ekologiškais, sveikais ir tvariais produktais..

Pakeitimas 16
20 straipsnio 2 dalies b punktas

b) inovacijų, technologijų ir žinių perdavimo 
paslaugas;

b) inovacijų, technologijų, taip pat aplinkos
apsaugos technologijų, ir žinių perdavimo 
paslaugas;

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į aplinkosaugos technologijas.

Pakeitimas 17

31 straipsnio 1 dalies b punktas

b) su geriausia praktika susiję veiksmai 
visoje Bendrijoje skleidžiant žinias ir 
dalijantis patirtimi;

b) su geriausia praktika susiję veiksmai 
visoje Bendrijoje skleidžiant žinias ir 
dalijantis patirtimi, įskaitant kovą su ligomis 
ir jų prevenciją kuriant keitimosi pažangia 
patirtimi tinklus;
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Pagrindimas

Europos tinklai padeda užtikrinti, kad gydymo ir prevencijos kokybė pagerėtų visose ES 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 18

41 straipsnio c a punktas (naujas)

ca) supažindinti vartotojus su įvairių 
transporto priemonių poveikiu aplinkai, 
ženklinant jas etiketėmis, nurodančiomis, 
kiek suvartojima energijos 1 km ir koks
CO2 kiekis išmetamas;

Pagrindimas

Vartotojai privalo turėti galimybę rinktis ekologiškas alternatyvas. Tai skatintų transporto 
tiekėjus būti novatoriškus.

Pakeitimas 19

II antraštinės dalies IIIa skyriaus 45 a straipsnis (naujas)

IIIa skyrius
Ekologinių naujovių programa

1 SKIRSNIS
TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS

45a straipsnis
Sukūrimas ir tikslai

1. Šiuo sprendimu patvirtinama programa, 
kuria remiamos ekologinės naujovės ir 
aplinkosaugos technologijos, toliau –
Ekologinių naujovių programa.
2. Ekologinių naujovių programoje 
numatomi šie veiksmai:
a) prisidėti prie Šeštosios aplinkosaugos 
veiksmų programos (AVP) įgyvendinimo;
b) remti ekologines naujoves ir 
aplinkosaugos technologijas;
c) remti Europos Sąjungos aplinkosaugos 
technologijų veiksmų plano (ATVP) tikslus.
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Pagrindimas

Siekiant tobulinti ir stiprinti dabartinę aplinkosaugos technologijas skatinančią politiką, 
ekologinėms inovacijoms turi būti sukurta atskira programa, kuri būtų valdoma savarankiškai 
ir turėtų atskirą programavimo struktūrą.

Pakeitimas 20

II antraštinės dalies IIIa skyriaus 45 b straipsnis (naujas)

45b straipsnis
Veiklos tikslai

Ekologinių naujovių programos veiksmais 
siekiama:
a) prisidėti prie Bendrijos aplinkos
apsaugos politikos ir teisės aktų 
įgyvendinimo, atnaujinimo ir kūrimo, ypač 
aplinkos apsaugos įtraukimo į kitas 
politikos sritis ir į Bendrijos darnios plėtros
politiką;
b) skatinti valstybių narių investicijas į 
ekologines naujoves ir aplinkos apsaugos 
technologijas, mažinant naujoviškų 
technologijų kūrimo ir jų išleidimo į 
visuotinę rinką atotrūkį taip siekiant 
subalansuoti viešojo ir privataus sektoriaus
investicijas, skatinti pagrindines strategines 
technologijas, sumažinti išlaidas, kaupti 
patirtį rinkos klausimais, mažinti finansinę
ir kitokią riziką bei kliūtis tokioms 
investicijomss;
c) remiant aplinkos apsaugos technologijų 
plėtrą ir naudojimą bei siekiant geriau 
atspindėti produktų ir paslaugų aplinkos 
apsaugos sąnaudas, šalinti kliūtis, kurių
kyla tokioms technologijoms skverbiantis į 
rinką.

Pakeitimas 21

II antraštinės dalies IIIa skyriaus 45 c straipsnis (naujas)

45c straipsnis
Projektai ir priemonės
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2. Su ekologinėmis naujovėmis ir 
aplinkosaugos technologijomis susijusi 
veikla gali apimti:
- svarstymų aplinkos ir darnios plėtros 
klausimais įtraukimą į žemėtvarkos plėtrą 
ir planavimą, įskaitant miesto ir pakrančių 
zonas, arba
- paramą darniam gruntinio ir paviršinio 
vandens valdymui, arba
- ekonominės veiklos poveikio aplinkai
mažinimą, visų pirma plėtojant švarias ir 
nerizikingas technologijas ir ypatingą 
reikšmę teikiant šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo prevencijai ir
mažinimui, arba 
- atliekų išvengimą, pakartotinį 
panaudojimą, utilizavimą ir perdirbimą bei 
patikimo atliekų srautų tvarkymo 
užtikrinimą, arba
- produktų poveikio aplinkai mažinimą, 
naudojant integruotą gamybos, 
paskirstymo, vartojimo ir tvarkymo 
pasibaigus jų galiojimo laikui metodą, 
įskaitant ekologiškų produktų plėtrą;

Pakeitimas 22

II antraštinės dalies IIIa skyriaus 45 d straipsnis (naujas)

2 SKIRSNIS
ĮGYVENDINIMAS

45d straipsnis
MVĮ taikomos papildomos Bendrijos 

finansinės priemonės
16 straipsnyje nurodytos MVĮ taikomos 
Bendrijos finansinės priemonės turėtų 
papildyti paramą aplinkos apsaugos 
technologijų kūrimui ir diegimui mažose ir 
vidutinėse įmonėse.

Pakeitimas 23

II antraštinės dalies IIIa skyriaus 45 e straipsnis (naujas)
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45e straipsnis
Paramos ir informacijos skleidimo 

projektai
Remiama tokia veikla:
a) praktinių įgūdžių ir pažangios patirties
skatinimas, dalyvaujant gamintojams ir 
vartotojams, ir keitimasis patirtimi 
įgyvendinant Ekologinių naujovių 
programos finansuojamus veiksmus ir 
projektus;
b) veiksmų įgyvendinimo, jų indėlio į 
Bendrijos aplinkos apsaugos politikos 
kūrimą, asignavimų naudos ir Bendrijos 
teisės aktų bei paramos priemonių 
vertinimas ir priežiūra;
c) informacijos sklaida apie veiksmų, 
skatinančių aplinkos apsaugos 
technologijas, pasiektus rezultatus ir įgytą 
patirtį, ypač spartinant aplinkos apsaugos 
technologijų skverbimąsi į rinką ir 
skatinant investicijas, kad būtų lengviau 
pereiti nuo švaresnių technologijų kūrimo
prie jų pateikimo į rinką.

Pakeitimas 24

II antraštinės dalies IIIa skyriaus 45 f straipsnis (naujas)

45f straipsnis
Pateikimo į rinką projektai

Bendrija finansuoja tokius veiksmus ir 
projektus, kurie susiję su ką tik išbandytų 
Bendrijos svarbos technologijų pateikimu į 
rinką pirmą kartą, ir kuriais, siekiant 
plačiau tas technologijas naudoti valstybėse
narėse arba skirtingomis ekonominėmis 
arba geografinėmis sąlygomis, arba su tam 
tikrais techniniais pakeitimais, skatinami 
naujoviški procesai arba produktai, kurie 
jau techniškai buvo sėkmingai sukurti, 
tačiau dėl vis dar egzistuojančios rizikos 
neįsiskverbė į rinką. Taip Bendrija siekia 
pasidalyti riziką, susijusią su mokslinių 
tyrimų rezultatų panaudojimu 
ekonominiais tikslais, technologijų plėtra ir 
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pristatymu.

Pakeitimas 25

II antraštinės dalies IIIa skyriaus 45 g straipsnis (naujas)

3 SKIRSNIS
DARBO PROGRAMA

45g straipsnis
Darbo programa

Darbo programoje turi būti kiekvieno 
konkretaus veiksmo ir priemonių, skirtų 
45a straipsnyje numatytiems tikslams 
įgyvendinti, taisyklės, įgyvendinimo ir 
finansavimo tvarka bei dalyvavimo 
taisyklės. Darbo programoje nustatomi 
atrankos kriterijai, atitinkantys Ekologinių 
naujovių programos tikslus, ir numatomas 
apytikris darbo programos, ypač su 
kvietimais teikti paraiškas susijusios dalies, 
įgyvendinimo tvarkaraštis.

Pakeitimas 26

46 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

ca) Ekologinių naujovių vadybos komitetas 
(ECOIPC) padeda vykdyti Ekologinių 
naujovių programą;

Pakeitimas 27

I priedas

Specifinėms programoms skiriamos tokios 
orientacinės biudžeto lėšos:

Specifinėms programoms skiriamos tokios 
orientacinės biudžeto lėšos:

a) Verslininkystės ir naujovių 
programai skiriama 2 631 mln. EUR, iš 
kurių iki 520 mln. skiriama ekologinėms 
naujovėms skatinti;

a) Verslininkystės ir naujovių 
programai skiriama 2 111 mln. EUR, iš 
kurių iki 300 mln. skiriama ekologinėms 
naujovėms ir sveikatos naujovėms skatinti;

b) IRT politikos rėmimo programai 
skiriama 801, 6 mln. EUR;

b) IRT politikos rėmimo programai 
skiriama 801, 6 mln. EUR;

c) „Pažangios energetikos Europai“ c) „Pažangios energetikos Europai“ 
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programai skiriama 780 mln. EUR. programai skiriama 780 mln. EUR.

ca) Ekologinių naujovių programai –
520 mln. EUR.

Pagrindimas

Pakankamai lėšų turi būti skirta tiek investicijoms į ekologines naujoves, tiek investicijoms 
sveikatos srityje.
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