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Bendrijos dalyvavimas kelių valstybių narių įgyvendinamoje mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programoje, skirtoje mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą 
vykdančioms MVĮ remti

Pasiūlymas dėl sprendimo (COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Pakeitimas 12
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Veikla, kuria siekiama prisidėti prie 
bendros programos „Eurostars“, 
pirmiausia yra MTTP veikla, kurią vykdo 
viena arba kelios dalyvaujančiosiose 
valstybėse narėse arba kitose 
dalyvaujančiosiose valstybėse įsisteigusios 
MTTP vykdančios MVĮ. Kiekvieno 
projekto, atrinkto paskelbus kvietimą teikti 
paraiškas, atveju MTTP vykdančios MVĮ 
kartu turėtų atlikti bent 50 proc. visos šio 
projekto MTTP veiklos.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl straipsniuose minimo nustatyto 50 proc. dydžio įnašo per daug MTTP vykdančių MVĮ 
negali dalyvauti programoje. Konstatuojamosiose dalyse paminėjus 50 proc. tikslą, aukšto 
lygio grupė raginama teikti pirmenybę MVĮ, kurių įnašas yra bent 50 proc., ir šiai grupei taip 
pat turėtų būti leista taikyti išlygas labiau į rinką orientuotoms MVĮ.

Pakeitimą pateikė Dragoş Florin David

Pakeitimas 13
20 konstatuojamoji dalis

(20) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
bendrą programą „Eurostars“, speciali 
vykdomoji struktūra turėtų skirti finansinę 
paramą šioje programoje dalyvaujančioms 
trečiosioms šalims, atrinktoms paskelbus 
kvietimus teikti paraiškas.

(20) Siekiant veiksmingai įgyvendinti 
bendrą programą „Eurostars“, speciali 
vykdomoji institucija turėtų skirti finansinę 
paramą šioje programoje dalyvaujančioms 
trečiosioms šalims, atrinktoms paskelbus 
kvietimus teikti paraiškas ir suskirstytoms į 
grupes pagal tai, kuomet buvo pateikti 
tinkami projektai.

Or. ro

Pagrindimas

Programa „Eurostars“ turėtų būti įgyvendinama skaidriai ir nebiurokratiškai, todėl reikėtų 
taikyti vienkartines išmokas arba vienodo dydžio išmokas.

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 14
27a konstatuojamoji dalis (nauja)

(27a) Bendros programos „Eurostars“ 
įgyvendinimo stebėsena turėtų būti 
ekonomiškai veiksminga ir dėl jos neturėtų 
rastis nereikalingos naštos programoje 
dalyvaujančioms MVĮ. Keliami 
reikalavimai turi būti aiškūs ir tinkami ir 
taip suformuluoti, kad individualios 
įmonės, remdamosi savo veikla, galėtų 
lengvai atsakyti į joms užduotus klausimus. 

Or. sv
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Pakeitimą pateikė Dragoş Florin David

Pakeitimas 15
27a konstatuojamoji dalis (nauja)

(27a) Komisija turėtų sukurti duomenų 
bazę, kurioje būtų saugoma informacija 
apie projektų rezultatus, ir užtikrinti, kad ši 
informacija būtų prieinama bent dvejus 
metus.

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų sukurta Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų duomenų bazė.

Pakeitimą pateikė Gunnar Hökmark

Pakeitimas 16
13 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jei atlikus 2 dalyje nurodytą vertinimą 
nustatoma, kad paramos kriterijai yra tokie 
griežti, kad dėl jų finansavimas skirtas 
nepakankamai paraiškų daliai, Komisija ir 
speciali vykdomoji institucija pakeičia 4 
straipsnyje numatytą bendrąjį susitarimą ir 
atitinkamai keičia šiuos kriterijus. Jei 
taisykles supaprastinti nuspręsta 
atsižvelgiant į įmonių administracinę naštą, 
jos turi galioti ir apibrėžiant Komisijos 
ryšius su suinteresuotomis šalimis, kai jie 
susiję su šiais klausimais.

Or. sv

Pakeitimą pateikė Pia Elda Locatelli

Pakeitimas 17
I priedo II skyriaus „Veikla“ 2 punktas

(2) pagrindinę veiklos dalį atlieka MTTP 
vykdančios MVĮ, kurios turėtų prisidėti prie 

(2) pagrindinę veiklos dalį atlieka MTTP 
vykdančios MVĮ. Kiekvieno projekto atveju 
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projekto, padengdamos ne mažiau kaip 50 
% su MTTP susijusių išlaidų. Jei projektui 
būtina, galima įtraukti nedidelį skaičių 
subrangovų; 

MTTP vykdančios MVĮ kartu turėtų atlikti 
bent 50 proc. visos šio projekto MTTP 
veiklos. Jei projektui būtina, galima įtraukti 
nedidelį skaičių subrangovų;

Or. en

Pagrindimas

The Eurostars Joint Programme is targeting R&D performing SMEs. It will financially 
support projects initiated and driven by such SMEs. Within FP7, there are already specific 
actions for SMEs with little or no research capacities, under "research for the benefit of 
SMEs" in the Capacities Specific Programme. A main requirement within Eurostars is 
therefore that the participating R&D performing SMEs should be able to carry out the major 
part of the R&D work themselves, but of course in collaboration with other partners, which 
can be other SMEs, large enterprises, research institutions or universities. It is important to 
note that it is the group of participation R&D performing SMEs which should collectively 
participate in at least 50% of R&D effort within the project, and not each individual SME 
participant.

Pakeitimą pateikė Paul Rübig, Lena Ek, David Hammerstein

Pakeitimas 18
I priedo II skyriaus „Veikla“ 2 punktas

(2) pagrindinę veiklos dalį atlieka MTTP 
vykdančios MVĮ, kurios turėtų prisidėti prie 
projekto, padengdamos ne mažiau kaip 50 
% su MTTP susijusių išlaidų. Jei projektui 
būtina, galima įtraukti nedidelį skaičių 
subrangovų; 

(2) pagrindinę veiklos dalį atlieka MTTP 
vykdančios MVĮ. Jei projektui būtina, 
galima įtraukti nedidelį skaičių subrangovų;

Or. en

Pagrindimas

Dėl nustatyto 50 proc. dydžio įnašo per daug MTTP vykdančių MVĮ negali dalyvauti 
programoje. Konstatuojamosiose dalyse paminėjus 50 proc. tikslą, aukšto lygio grupė 
raginama teikti pirmenybę MVĮ, kurių įnašas yra bent 50 proc., ir šiai grupei taip pat turėtų 
būti leista taikyti išlygas labiau į rinką orientuotoms MVĮ.
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Pakeitimą pateikė Paul Rübig

Pakeitimas 19
I priedo IV skyriaus „Programos įgyvendinimas“ 1a dalis (nauja)

Speciali vykdomoji institucija imasi 
atitinkamų priemonių, įskaitant Bendrijos 
logotipo naudojimą skelbiant visą su 
bendra programa „Eurostars“ susijusią 
informaciją, kuriomis būtų siekiama 
pripažinti Bendrijos įnašą ir į bendrą 
programą „Eurostars“ apskritai, ir į 
atskirus projektus.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungos įnašas turėtų būti matomas.
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