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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos dalyvavimo kelių valstybių 
narių įgyvendinamoje mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programoje, skirtoje 
mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą vykdančioms MVĮ remti
(COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0514),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 169 straipsnį ir 172 straipsnio b 
punktą, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0281/2007),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Biudžeto komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
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. Šios finansinės 
paramos skyrimas trečiosioms šalims ir 
jos mokėjimas turėtų būti skaidrus ir 
nebiurokratinis.
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Pakeitimas 2
19 konstatuojamoji dalis

(19) Bendrija turėtų turėti teisę sumažinti 
savo finansinį įnašą, jei bendra programa 
„Eurostars“ būtų įgyvendinama 
netinkamai, iš dalies arba vėluojant, arba 
jei dalyvaujančiosios valstybės narės ir 
kitos dalyvaujančiosios valstybės 
neprisidėtų arba prisidėtų iš dalies arba 
vėluodamos prie bendros programos 
„Eurostars“ finansavimo, laikydamasi 
susitarime, kurį turi sudaryti Bendrija ir 
speciali vykdomoji struktūra, nustatytų 
sąlygų.

(19) Bendrija turėtų turėti teisę sumažinti 
savo finansinį įnašą arba jo nemokėti, jei 
bendra programa „Eurostars“ būtų 
įgyvendinama netinkamai, iš dalies arba 
vėluojant, arba jei dalyvaujančiosios 
valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios 
valstybės neprisidėtų arba prisidėtų iš 
dalies arba vėluodamos prie bendros 
programos „Eurostars“ finansavimo, 
laikydamasi susitarime, kurį turi sudaryti 
Bendrija ir speciali vykdomoji institucija, 
nustatytų sąlygų.

Pakeitimas 3
20a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20a) Jei sudaromas naudos gavėjų eilės 
sąrašas, privaloma atsižvelgti į jį 
paskirstant Bendrijos įnašo ir 
nacionalinių numatytų biudžetų lėšas 
programos „Eurostars“ projektams.

Pakeitimas 4
27a konstatuojamoji dalis (nauja)

(27a) Bendros programos „Eurostars“ 
įgyvendinimo stebėsena turėtų būti 
ekonomiškai veiksminga ir dėl jos 
neturėtų rastis nereikalingos naštos 
programoje dalyvaujančioms MVĮ. 

Pakeitimas 5
2 straipsnio e punktas

e) dalyvaujančiosioms valstybėms narėms 
ir kitoms dalyvaujančiosioms valstybėms 
įsipareigojus prisidėti prie bendros 
programos „Eurostars“ finansavimo ir iš 
tiesų mokant finansinį įnašą, visų pirma 
teikiant finansavimą pagal bendrą 
programą „Eurostars“ paskelbus kvietimus 
teikti paraiškas atrinktų projektų 

e) dalyvaujančiosioms valstybėms narėms 
ir kitoms dalyvaujančiosioms valstybėms 
įsipareigojus prisidėti prie bendros 
programos „Eurostars“ finansavimo ir iš 
tiesų mokant finansinį įnašą, visų pirma 
teikiant finansavimą pagal bendrą 
programą „Eurostars“ paskelbus kvietimus 
teikti paraiškas atrinktų projektų 
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dalyviams; dalyviams, ir užtikrinus, kad mokėjimai 
atliekami per specialios vykdomosios 
institucijos nustatytą laikotarpį;

Pagrindimas

Dėl mokėjimų vėlavimo daromas itin didelis poveikis MVĮ. Bendrija, pasitelkdama 
veiksmingą stebėsenos sistemą, turėtų nevėluoti teikti finansavimo.  

Pakeitimas 6
4 straipsnis

Bendrijos finansinio įnašo skyrimo tvarka 
ir su finansine atsakomybe ir intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusios taisyklės 
bei išsamios specialios vykdomosios 
struktūros finansinės paramos teikimo 
trečiosioms šalims taisyklės nustatomos 
bendruoju susitarimu, kurį turi sudaryti 
Komisija Bendrijos vardu ir speciali 
vykdomoji struktūra, bei metiniais 
finansavimo susitarimais.

Bendrijos finansinio įnašo skyrimo tvarka 
ir su finansine atsakomybe ir intelektinės 
nuosavybės teisėmis susijusios taisyklės 
bei išsamios specialios vykdomosios 
institucijos finansinės paramos teikimo 
trečiosioms šalims taisyklės nustatomos ir, 
jei reikia, atlikus vertinimą pataisomos
bendruoju susitarimu, kurį turi sudaryti 
Komisija Bendrijos vardu ir speciali 
vykdomoji institucija, bei metiniais 
finansavimo susitarimais.

Pagrindimas

Jei vertinimo, atliekamo po dvejų metų nuo programos pradžios, metu nustatoma, jog 
taisykles reikia pataisyti, jos pataisomos bendru susitarimu. 

Pakeitimas 7
9 straipsnis

Komisija perduoda visą susijusią 
informaciją Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Audito Rūmams. Dalyvaujančiosios 
valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios 
valstybės kviečiamos per specialią 
vykdomąją struktūrą pateikti Komisijai bet 
kokią Europos Parlamento, Tarybos ir 
Audito Rūmų prašomą papildomą 
informaciją, susijusią su specialios 
vykdomosios struktūros finansų valdymu.

Komisija perduoda visą susijusią 
informaciją Europos Parlamentui, Tarybai 
ir Audito Rūmams. Dalyvaujančiosios 
valstybės narės ir kitos dalyvaujančiosios 
valstybės pareikalavus per specialią 
vykdomąją instituciją pateikia Komisijai 
bet kokią Europos Parlamento, Tarybos ir 
Audito Rūmų prašomą papildomą 
informaciją, susijusią su specialios 
vykdomosios institucijos finansų valdymu.
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Pagrindimas

Jei Europos Parlamentui, Tarybai ar Audito Rūmams reikia papildomos informacijos, 
susijusios su finansų valdymu, valstybės narės privalo pateikti šią informaciją. Tai reikalinga 
būsimam programos vertinimui atlikti.

Pakeitimas 8
13 straipsnio 2 dalis

2. Komisija atlieka tarpinį bendros 
programos „Eurostars“ vertinimą po dvejų 
metų nuo programos pradžios. Šis 
vertinimas apima bendros programos 
„Eurostars“ įgyvendinimo, įskaitant 
mokslinę, valdymo ir finansinę integraciją, 
kokybę bei veiksmingumą ir pažangą 
siekiant nustatytų tikslų, į jį gali būti 
įtrauktos rekomendacijos dėl tinkamiausių 
būdų toliau didinti integraciją. Komisija 
perduoda vertinimo išvadas ir savo 
pastabas bei prireikus šio sprendimo 
derinimo pasiūlymus Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

2. Komisija atlieka tarpinį bendros 
programos „Eurostars“ vertinimą po dvejų 
metų nuo programos pradžios. Šis 
vertinimas apima bendros programos 
„Eurostars“ įgyvendinimo, įskaitant 
mokslinę, valdymo ir finansinę integraciją, 
kokybę bei veiksmingumą ir pažangą 
siekiant nustatytų tikslų, į jį gali būti 
įtrauktos rekomendacijos dėl tinkamiausių 
būdų toliau didinti integraciją. Vertinimas 
taip pat apima mokslinius tyrimus ir
technologinę plėtrą vykdančių MVĮ
tinkamumo kriterijus, ypač atsižvelgiant į 
tai, kiek darbo laiko ir metinės apyvartos 
skiriama mokslinių tyrimų veiklai.
Komisija perduoda vertinimo išvadas ir 
savo pastabas bei prireikus šio sprendimo 
derinimo pasiūlymus Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Pagrindimas

MVĮ dalyvavimo programoje reikalavimai, susiję su visos darbo dienos ekvivalentu ir 
investicijomis į mokslinius tyrimus, yra tokie aukšti, kad tik nedidelė dalis MVĮ gali joje 
dalyvauti. Taigi, reikia atlikti vertinimą po dvejų metų.

Pakeitimas 9
13 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Jei atlikus 2 dalyje nurodytą vertinimą 
nustatoma, kad tinkamumo kriterijai yra 
tokie griežti, kad dėl jų atrinkta 
nepakankamai paraiškų finansavimui, 
Komisija ir speciali vykdomoji institucija 
pakeičia 4 straipsnyje minimą bendrąjį 
susitarimą ir atitinkamai pritaiko šiuos 
kriterijus.
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Pakeitimas 10
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, kurios turėtų prisidėti 
prie projekto, padengdamos ne mažiau kaip 
25 % su MTTP susijusių išlaidų. Jei 
projektui būtina, galima įtraukti nedidelį 
skaičių subrangovų. 

Pagrindimas

Dėl 50 % dydžio įnašo per daug MTTP vykdančių MVĮ negali dalyvauti programoje. 
Nustačius 25 % ribą, programoje galėtų dalyvauti daugiau į rinką orientuotų MVĮ. 

Pakeitimas 11
I priedo V skyriaus „Finansavimo mechanizmas“ antraštinės dalies „Eurostars“ projektų 

finansavimas“ 1a dalis (nauja)

Finansinė parama mokama kaip 
vienkartinė išmoka. Kai vienkartinė 
išmoka neatitinka projekte dalyvaujančių 
nacionalinių programų finansavimo 
taisyklių, pirmenybė teikiama konkretaus 
projekto tiesioginių išlaidų nustatytai 
procentinei daliai (vienodo dydžio 
išmoka).

Pagrindimas

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

Komisijos pasiūlymas susijęs su Bendrijos dalyvavimu kelių valstybių narių ir asocijuotų 
valstybių pagal EB sutarties 169 straipsnį įgyvendinamoje bendroje mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programoje „Eurostars“.

Ši programa yra iniciatyvos, kurios ėmėsi EUREKA ir pagal kurią remiamos mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą vykdančios MVĮ (toliau – MTTP vykdančios MVĮ), 
atliekančios į rinką orientuotus mokslinius tyrimus pagal tarptautinius projektus, rezultatas.  
„Eurostars“ yra viena iš keturių pagal 169 straipsnį numatytų iniciatyvų, įtrauktų į 
Septintosios bendrosios programos specialiąsias programas.

Tai 27 valstybių, EUREKA tinklo – tarpvyriausybinės iniciatyvos, skirtos į rinką 
orientuotiems tarptautiniams MTTP ir naujovių projektams visose srityse remti – ir Europos 
Komisijos bendra iniciatyva, pagal kurią finansuojamos MVĮ, skatinant jas vadovauti 
tarptautiniams bendriems rinkos veikiamiems mokslinių tyrimų projektams. Pagal šią sistemą 
bendrųjų programų centralizuotas valdymas derinamas su decentralizuotu EUREKOS tinklu.  

22 valstybės narės ir 7 asocijuotos šalys pažadėjo skirti 300 mln. EUR, o Europos Komisijos 
įnašas pagal Septintąją bendrąją programą – 100 mln. EUR.

EUROSTARS ir Septintoji bendroji programa

Pagal Bendrąją programą MVĮ gali dalyvauti daugelyje programų.

 „Bendradarbiavimo“ specialiojoje programoje mokslinius tyrimus vykdančios MVĮ
gali dalyvauti bendruose moksliniuose tyrimuose bet kurioje iš dešimties teminių 
sričių.

Pagal kiekvieną darbo programą nurodomos mokslinių tyrimų sritys, kurios itin domina MVĮ, 
ir pateikiamos konkrečios priemonės įmonių dalyvavimui paskatinti. Šių darbo programų 
tikslas, Europos Parlamento pageidavimu, yra sudaryti galimybę, kad bent jau 15 proc. 
finansavimo tektų MVĮ.

Žinių sklaida ir perdavimas yra svarbios kiekvienos teminės srities ypatybės.

 Pagal specialiąją programą „Pajėgumai“ MVĮ, kurios MTTP paveda vykdyti 
tretiesiems asmenims, savo mokslinių tyrimų pajėgumus didinti bei patirtį 
technologijų srityje kaupti gali dalyvaudamos dviejose programose.  

a) Programa „MVĮ skirti moksliniai tyrimai“ aprėpia visas mokslo ir technologijų sritis bei yra 
skirta nacionalinėms programoms papildyti – pagal ją remiamas tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje ir technologijų perdavimas. 
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Parama skiriama už mokslinių tyrimų pastangų skatinimą, mokslinių tyrimų pavedimą 
tretiesiems asmenims, tinklų plėtrą ir praktinės patirties technologijų srityje įgijimą.  

b) Pagal programą „MVĮ susivienijimams skirti moksliniai tyrimai“ remiami kelių MVĮ 
trumpalaikiai bendri projektai, kuriais siekiama spręsti tokius bendrus klausimus kaip Europos 
standartų ar norminių reikalavimų atitikimas atliekant mokslinius tyrimus. Rezultatai 
paskleidžiami MVĮ susivienijimų nariams. Pagal abi minėtąsias programas reikalaujama, kad 
į projektus būtų įtraukta veikla, kurią vykdant būtų skatinamas mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimas. Taip pat numatyta specialių taisyklių dėl nuosavybės ir prieigos teisių. 

 Pagal specialiąją programą „Žmonės“ mokslinius tyrimus vykdančios MVĮ gali 
dalyvauti programoje „Pramonės ir mokslo įstaigų sąsajos ir partnerystė“. Pagal šią 
programą MVĮ gali dalyvauti bendrų mokslinių tyrimų partnerysčių, kurias stiprina 
patyrę mokslo darbuotojai ir iš viešojo į privatų sektorių ir atvirkščiai laikinai 
perkeliamas personalas.  

 Pagaliau MVĮ gali pasinaudoti Rizikos pasidalijimo finansine priemone, nauja 
Septintosios bendrosios programos ypatybe, skirta galimybėms skolintis lėšų 
pagerinti. ES moka įnašą Europos investicijų bankui (EIB) ir taip siekiama finansuoti 
rizikingesnius MTTP projektus. Tai padės plisti tokiai EIB finansuojamai MTTP 
veiklai kaip bendros technologijų iniciatyvos, stambūs projektai, įskaitant EUREKA 
projektus, naujų mokslinių tyrimų infrastruktūros ir MVĮ vykdomi projektai, bei 
įveikti rinkos sutrikimus.

„Eurostars“ papildo Septintąją bendrąją programą, mat ji pagrįsta principu „iš apačios į viršų“ 
ir pritaikyta prie mokslinius tyrimus vykdančių MVĮ poreikių. 

Bendra programa „Eurostars“

Šios bendros programos tikslas yra ne tik tiesiog koordinuoti nacionalines programas siekiant 
mokslinių, valdymo ir finansinių aspektų integracijos. 

Mokslinė integracija reiškia bendrą projektų vertinimo ir atrankos procesą, atsižvelgiant į 
mokslinę kompetenciją ir ekonominį poveikį. Valdymo integracija bus pasiekta naudojantis 
vykdomąja struktūra (EUREKA sekretoriatu), o finansinė integracija – sudarant daugiametį 
finansavimo planą, pagal kurį lėšas skirs dalyvaujančios šalys ir Bendrija. 

Pagal programą „Eurostars“ bus finansuojami kelių partnerių tarptautiniai projektai bet 
kurioje mokslo ir technologijų srityje, kurie inicijuoti MTTP vykdančių MVĮ ir kuriems jos 
vadovauja, tačiau šia programa galės pasinaudoti ir kiti dalyviai (universitetai, mokslinių 
tyrimų organizacijos, stambios bendrovės), nors esminę projekto dalį vis dėlto turėtų 
įgyvendinti MVĮ. Mokslinių tyrimų veikla turėtų būti orientuota į rinką, ją vykdant turėtų būti 
siekiama komercinių rezultatų per trumpą ar vidutinės trukmės laikotarpį. 

„Eurostars“ įgyvendinimas

Bendra programa bus įgyvendinta pasinaudojant specialia įgyvendinimo struktūra, kuriai 
vienintelei bus teiktini pasiūlymai po kiekvieno metinio kvietimo juos teikti. 
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Projektų pasiūlymai bus vertinami ir atrenkami centriniu lygmeniu, atsižvelgiant į jų 
tinkamumą ir vertinimo kriterijus, padedant nepriklausomiems ekspertams.Tarptautinė 
vertinimo grupė, kurią sudarys nepriklausomi ekspertai, suskirstys pasiūlymus pagal eilę. Šiuo 
eilės sąrašu privaloma vadovautis skirstant Bendrijos įnašo ir programos „Eurostars“ 
projektams numatytas nacionalinių biudžetų lėšas. 

Atrinktų projektų vykdytojų administraciniai reikalai bus tvarkomi pagal atitinkamas jų 
nacionalines programas.

Pranešėjo komentarai

Pranešėjui kelia susirūpinimą MVĮ tinkamumo kriterijai, susiję su įnašo – ir investicijų, ir 
visos darbo dienos ekvivalento – į projektų išlaidas bei metinės apyvartos, išleistos mokslinių 
tyrimų veiklai, procentine dalimi. Todėl jis siūlo šiuos kriterijus po dvejų metų įvertinti. Jeigu 
prireiktų, juos turėtų būti galima pakoreguoti.

Taip pat pranešėjui rūpestį kelia reikalaujamas MTTP vykdančių MVĮ įnašas į projekto 
išlaidas (mažiausiai 50 proc.), nes dėl to daug į rinką orientuotų MVĮ negalės dalyvauti 
projekte, tad pranešėjas siūlo šią ribą padaryti lygią 25 proc.

Kalbant apie įgyvendinimą, bendra programa „Eurostars“ turėtų būti vykdoma skaidriai ir 
nebiurokratiškai, kad MVĮ būtų lengviau dalyvauti. Todėl Bendrijos įnašas į projektus turėtų 
būti mokamas vienkartinėmis išmokomis, o kai jie nesuderinami su nacionalinėmis 
programomis, turėtų būti mokama vienodo dydžio išmoka. 

Pagaliau, kadangi programa „Eurostars“ jau įgyvendinama, bendrai sutariama, jog pranešimas 
turėtų būti tvarkomas sparčiai. Todėl pranešėjas sieks, kad pranešimas plenarinio posėdžio 
metu būtų priimtas per pirmąjį svarstymą.
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