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Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ir su ja susijusios 

dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9 straipsnis 9 straipsnis 

Biudžetas Biudžetas 

1. 2021–2027 m. bendrosios 

programos įgyvendinimo finansinį paketą 

sudaro 1 straipsnio 3 dalies a punkte 

nurodytai specialiajai programai skirta 

94 100 000 000 EUR (dabartinėmis 

kainomis) suma ir 1 straipsnio 3 dalies b 

punkte nurodytai specialiajai programai 

skirta suma, nustatyta Reglamente ..., 

kuriuo įsteigiamas Europos gynybos 

fondas. 

1. 2021–2027 m. bendrosios 

programos įgyvendinimo finansinį paketą 

sudaro 1 straipsnio 3 dalies a punkte 

nurodytai specialiajai programai skirta 

120 000 000 000 EUR (2018 m. kainomis) 

suma ir 1 straipsnio 3 dalies b punkte 

nurodytai specialiajai programai skirta 

suma, nustatyta Reglamente ..., kuriuo 

įsteigiamas Europos gynybos fondas. 

2. 1 dalies pirmoje sakinio pusėje 

nurodyta suma preliminariai paskirstoma 

taip: 

2. 1 dalies pirmoje sakinio pusėje 

nurodyta suma preliminariai paskirstoma 

taip: 

a) I veiklos sričiai „Atvirasis 

mokslas“ 2021–2027 m. skiriama 

25 800 000 000 EUR, iš kurių: 

a) 27,42 proc. – I veiklos sričiai 

„Pažangusis ir atvirasis mokslas“ 2021–

2027 m., iš kurių: 

1) 16 600 000 000 EUR – Europos 

mokslinių tyrimų tarybai; 

1) 17,64 proc. – Europos mokslinių 

tyrimų tarybai; 
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2) 6 800 000 000 EUR – programai 

„Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“; 

2) 7,23 proc. – programai „Marie 

Skłodowskos-Curie veiksmai“; 

3) 2 400 000 000 EUR – mokslinių 

tyrimų infrastruktūrai; 

3) 2,55 proc. – mokslinių tyrimų 

infrastruktūrai; 

b) II veiklos sričiai „Pasauliniai 

uždaviniai ir pramonės konkurencingumas“ 

2021–2027 m. skiriama 

52 700 000 000 EUR, iš kurių: 

b) II veiklos sričiai „Pasauliniai 

uždaviniai ir Europos pramonės 

konkurencingumas“ 2021–2027 m. 

skiriama 55,78 proc., iš kurių: 

1) 7 700 000 000 EUR – veiksmų 

grupei „Sveikata“; 

1) 8,06 proc. – veiksmų grupei 

„Sveikata“; 

2) 2 800 000 000 EUR – veiksmų 

grupei „Įtrauki ir saugi visuomenė“; 

2) 2,20 proc. – veiksmų grupei 

„Įtrauki ir kūrybiška visuomenė“; 

 2a) 1,80 proc. – veiksmų grupei 

„Saugi visuomenė“; 

3) 15 000 000 000 EUR – veiksmų 

grupei „Skaitmeninė ekonomika ir 

pramonė“; 

3) 15,64 proc. – veiksmų grupei 

„Skaitmeninė ekonomika, pramonė ir 

erdvė“; 

4) 15 000 000 000 EUR – veiksmų 

grupei „Klimatas, energetika ir judumas“; 

4) 15,84 proc. – veiksmų grupei 

„Klimatas, energetika ir judumas“; 

5) 10 000 000 000 EUR – veiksmų 

grupei „Maistas ir gamtos ištekliai“; 

5) 10,60 proc. – veiksmų grupei 

„Maistas, gamtos ištekliai ir žemės ūkis“; 

6) 2 200 000 000 EUR – 

nebranduoliniams tiesioginiams Jungtinio 

tyrimų centro (JRC) veiksmams; 

6) 1,64 proc. EUR – 

nebranduoliniams tiesioginiams Jungtinio 

tyrimų centro (JRC) veiksmams. 

c) III veiklos sričiai „Atvirosios 

inovacijos“ 2021–2027 m. skiriama 

13 500 000 000 EUR, iš kurių: 

c) III veiklos sričiai „Novatoriška 

Europa“ 2021–2027 m. skiriama 

12,41 proc., iš kurių: 

1) 10 500 000 000 EUR – Europos 

inovacijų tarybai, įskaitant iki 

500 000 000 EUR Europos inovacijų 

ekosistemoms; 

1) 8,41 proc. – Europos inovacijų 

tarybai (EIC), įskaitant iki 0,53 proc. 

Europos inovacijų ekosistemoms; 

2) 3 000 000 000 EUR – Europos 

inovacijos ir technologijos institutui (EIT); 

2) 4 proc. – Europos inovacijos ir 

technologijos institutui (EIT); 

d) Programos daliai „Europos 

mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“ 

2021–2027 m. skiriama 

2 100 000 000 EUR, iš kurių: 

d) 4,39 proc. – daliai „Europos 

mokslinių tyrimų erdvės stiprinimas“, 

kurią sudaro šie elementai: 

1) 1 700 000 000 EUR – keitimuisi 

kompetencija; 

1) 4,00 proc. – pažangos skleidimui ir 

dalyvių skaičiaus didinimui visoje 

Sąjungoje; 

2) 400 000 000 EUR – Europos 2) 0,39 proc. – Europos mokslinių 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemai 

reformuoti ir gerinti. 

tyrimų ir inovacijų sistemos reformavimui 

ir gerinimui. 

3. Reaguodama į nenumatytas 

situacijas ar naujus pokyčius ir poreikius, 

Komisija gali, atlikdama metinę biudžeto 

sudarymo procedūrą, nukrypti nuo 2 dalyje 

nurodytų sumų daugiausia 10 proc. Taip 

nukrypti neleidžiama nuo šio straipsnio 2 

dalies b punkto 6 punkte nurodytos sumos 

ir šio straipsnio 2 dalyje Programos daliai 

„Europos mokslinių tyrimų erdvės 

stiprinimas“ nustatytos bendros sumos. 

3. Reaguodama į nenumatytas 

situacijas ar naujus pokyčius ir poreikius, 

Komisija gali, atlikdama metinę biudžeto 

sudarymo procedūrą, nukrypti nuo 2 dalyje 

nurodytų sumų daugiausia 10 proc., 

įskaitant asocijuotųjų valstybių įnašų 

paskirstymą. 

 3a. Atsižvelgiant į bendrąjį ES tikslą – 

integruoti klimato srities veiksmus ir skirti 

30 proc. ES biudžeto kovos su klimato 

kaita tikslams įgyvendinti, atitinkamais 

atvejais ne mažiau kaip 35 proc. pagal 

Programą numatytų išlaidų, skirtų pagal 

Programą vykdomiems veiksmams, 

skiriami su klimato kaita susijusiems 

tikslams. 

 3b. Mažiausiai 3 mlrd. EUR skiriami 

dotacijoms, skirtoms laipsniškoms 

inovacijoms į MVĮ, pagal šio reglamento 

43a straipsnyje ir sprendimo I priede 

aprašytą priemonę. 

 3c. Veiksmų grupės „Įtrauki ir 

kūrybiška visuomenė“ 45 proc. biudžeto 

skirti remti kultūros ir kūrybos sektorių, 

įskaitant Sąjungos kultūros paveldą, 

moksliniams tyrimams ir iš kurių 300 

mln. EUR bus skirti Europos kultūros 

paveldo debesijai, kaip nurodyta 

specialiosios programos I priede, atlikus 

poveikio vertinimą, kuris pristatomas 

Europos Parlamentui. 

 3d. Siekiama ne mažiau kaip 1 mlrd. 

EUR skirti kvantiniams moksliniams 

tyrimams pagal II veiklos srities veiksmų 

grupę „Skaitmeninė ekonomika, pramonė 

ir erdvė“. 

4. Iš 1 dalies pirmoje sakinio pusėje 

nurodytos sumos taip pat gali būti 

dengiamos pasirengimo, stebėsenos, 

kontrolės, audito, vertinimo ir kitos veiklos 

4. Iš 1 dalies pirmoje sakinio pusėje 

nurodytos sumos taip pat gali būti 

dengiamos pasirengimo, stebėsenos, 

kontrolės, audito, vertinimo ir kitos veiklos 



 

AM\1171637LT.docx  PE631.577v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

išlaidos, būtinos Programai valdyti ir 

įgyvendinti, įskaitant visas administracines 

išlaidas, taip pat Programos tikslų 

įgyvendinimui vertinti. Be to, iš jos gali 

būti dengiamos išlaidos, susijusios su 

tyrimais, ekspertų posėdžiais, informavimo 

ir komunikacijos veiksmais, susijusiais su 

Programos tikslais, taip pat išlaidos, 

susijusios su informacinių technologijų 

tinklais, kuriuose daugiausia dėmesio 

skiriama informacijos tvarkymui ir 

mainams, įskaitant institucines 

informacinių technologijų priemones ir kitą 

techninę ir administracinę paramą, kurios 

reikia Programai valdyti. 

išlaidos, būtinos Programai valdyti ir 

įgyvendinti, įskaitant visas administracines 

išlaidas, taip pat Programos tikslų 

įgyvendinimui vertinti. Tokios išlaidos 

neviršija 5 proc. visos programai skirtos 

sumos. Be to, iš jos gali būti dengiamos 

išlaidos, susijusios su tyrimais, ekspertų 

posėdžiais, informavimo ir komunikacijos 

veiksmais, susijusiais su Programos 

tikslais, taip pat išlaidos, susijusios su 

informacinių technologijų tinklais, 

kuriuose daugiausia dėmesio skiriama 

informacijos tvarkymui ir mainams, 

įskaitant institucines informacinių 

technologijų priemones ir kitą techninę ir 

administracinę paramą, kurios reikia 

Programai valdyti. 

5. Prireikus asignavimai gali būti 

įtraukti į biudžetą po 2027 m. ir skirti 4 

dalyje nurodytoms išlaidoms padengti, kad 

būtų galima valdyti iki 2027 m. gruodžio 

31 d. nebaigtus vykdyti veiksmus. 

5. Prireikus asignavimai gali būti 

įtraukti į biudžetą po 2027 m. ir skirti 4 

dalyje nurodytoms išlaidoms padengti, kad 

būtų galima valdyti iki 2027 m. gruodžio 

31 d. nebaigtus vykdyti veiksmus. 

6. Biudžetiniai įsipareigojimai dėl 

veiksmų, trunkančių daugiau kaip vienus 

finansinius metus, gali būti suskaidyti į 

kelerius metus mokamas metines dalis. 

6. Biudžetiniai įsipareigojimai dėl 

veiksmų, trunkančių daugiau kaip vienus 

finansinius metus, gali būti suskaidyti į 

kelerius metus mokamas metines dalis. 

7. Nedarant poveikio Finansiniam 

reglamentui, veiksmų, susijusių su 

projektais, įtrauktais į pirmąją darbo 

programą, išlaidos gali būti tinkamos 

finansuoti nuo 2021 m. sausio 1 d. 

7. Nedarant poveikio Finansiniam 

reglamentui, veiksmų, susijusių su 

projektais, įtrauktais į pirmąją darbo 

programą, išlaidos gali būti tinkamos 

finansuoti nuo 2021 m. sausio 1 d. 

8. Pagal pasidalijamojo valdymo 

principą valstybėms narėms skirti 

ištekliai, kuriuos galima perskirti pagal 

Reglamento (ES) XX [Bendrųjų nuostatų 

reglamento] 21 straipsnį, valstybių narių 

prašymu gali būti perskirti Programai. 

Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai 

pagal Finansinio reglamento 62 

straipsnio 1 dalies a punktą arba 

netiesiogiai pagal to paties straipsnio c 

punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai 

panaudojami atitinkamos valstybės narės 

labui. 

Išbraukta. 

9. Programą „Europos horizontas“ 

numatyta įgyvendinti užtikrinant sąveiką 

Išbraukta. 
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su kitomis Sąjungos finansavimo 

programomis. IV priede pateikiamas 

nebaigtinis sąveikos su kitomis Sąjungos 

finansavimo programomis pavyzdžių 

sąrašas. 

Or. en 

 


