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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

125. ragina Komisiją ir valstybes nares 

atnaujinti savo įsipareigojimą, susijusį su 

strategijos mokslinių tyrimų ir inovacijų 

„Europa 2020“ tikslais, kurie yra 

konkurencingos skaitmeninės bendrosios 

rinkos, ekonomikos augimo ir darbo vietų 

kūrimo pagrindas, taikant visapusišką 

požiūrį į atvirąjį mokslą, atviras inovacijas, 

atviruosius duomenis ir žinių perdavimą; 

mano, kad šiuo tikslu reikėtų įtraukti 

teisinės sistemos, susijusios su tekstų ir 

duomenų gavyba mokslinių tyrimų tikslais, 

peržiūrą, dažnesnį nemokamos ir atvirojo 

kodo programinės įrangos naudojimą, visų 

pirma švietimo įstaigose ir viešojo 

administravimo institucijose, ir geresnių 

sąlygų MVĮ ir naujai įsteigtoms įmonėms 

gauti programos „Horizontas 2020“ 

finansavimą, pritaikytą trumpiems IRT 

sektoriaus inovacijų ciklams, sudarymą; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia visų 

atitinkamų iniciatyvų, pradedant viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystėmis ir 

inovacijų diegimo grupėmis, baigiant 

Europos technologijų ir mokslo parkais, 

ypač mažiau išsivysčiusiuose Europos 

regionuose, pradedančiųjų įmonių veiklos 

spartinimo programomis bei bendromis 

technologijų platformomis, svarbą, taip pat 

gebėjimą gauti licencijas dėl su standartu 

susietų patentų laikantis ES konkurencijos 

teisės apribojimų teisingomis, pagrįstomis 

125. ragina Komisiją ir valstybes nares 

atnaujinti savo įsipareigojimą, susijusį su 

strategijos „Europa 2020“ mokslinių 

tyrimų ir inovacijų tikslais, kurie yra 

konkurencingos skaitmeninės bendrosios 

rinkos, ekonomikos augimo ir darbo vietų 

kūrimo pagrindas, taikant visapusišką 

požiūrį į atvirąjį mokslą, atviras inovacijas, 

atviruosius duomenis ir žinių perdavimą; 

mano, kad šiuo tikslu reikėtų įtraukti 

teisinės sistemos, susijusios su tekstų ir 

duomenų gavyba mokslinių tyrimų tikslais, 

peržiūrą, dažnesnį nemokamos ir atvirojo 

kodo programinės įrangos naudojimą, visų 

pirma švietimo įstaigose ir viešojo 

administravimo institucijose, ir geresnių 

sąlygų MVĮ ir naujai įsteigtoms įmonėms 

gauti programos „Horizontas 2020“ 

finansavimą, pritaikytą trumpiems IRT 

sektoriaus inovacijų ciklams, sudarymą; 

atsižvelgdamas į tai pabrėžia visų 

atitinkamų iniciatyvų, pradedant viešojo ir 

privačiojo sektorių partnerystėmis ir 

inovacijų diegimo grupėmis, baigiant 

Europos technologijų ir mokslo parkais, 

ypač mažiau išsivysčiusiuose Europos 

regionuose, pradedančiųjų įmonių veiklos 

spartinimo programomis bei bendromis 

technologijų platformomis, svarbą, taip pat 

gebėjimą veiksmingai licencijuoti su 

standartu susietus patentus laikantis ES 

konkurencijos teisės apribojimų 
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ir nediskriminacinėmis sąlygomis (angl. 

fair, reasonable and non-discriminatory, 

FRAND), siekiant išsaugoti mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros bei 

standartizavimo iniciatyvas ir skatinti 

inovacijas; 

teisingomis, pagrįstomis ir 

nediskriminacinėmis sąlygomis (angl. fair, 

reasonable and non-discriminatory, 

FRAND), siekiant išsaugoti mokslinių 

tyrimų ir technologinės plėtros bei 

standartizavimo iniciatyvas ir skatinti 

inovacijas; 

Or. en 

 

 


