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PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus 
tikslo „Integracinės, inovacijas 
diegiančios ir saugios visuomenės“ 
veiksmų atveju Komisija teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus.

Konkretaus tikslo „Saugios visuomenės. 
Europos ir jos piliečių laisvės bei 
saugumo apsauga“ veiksmų atveju 
Komisija teikia Sąjungos institucijoms ir 
įstaigoms, valstybių narių nacionalinėms 
institucijoms turimą naudingą informaciją 
apie Sąjungos finansavimo gavusio dalyvio 
rezultatus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamoje darbo programoje gali būti 
apribotas trečiosiose šalyse įsisteigusių
teisės subjektų dalyvavimas „Horizonte 
2020“ arba jo dalyse, kai valstybių narių 
teisės subjektų dalyvavimas trečiosios 
šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programose laikomas žalingu Sąjungos 
interesams.

2. Atitinkamoje darbo programoje gali būti 
apribotas teisės subjektų, kurie dėl savo 
veiklos, siekiamų tikslų arba vietos, 
kurioje jie veikia, galėtų trukdyti Sąjungai 
vykdyti jos teisinius įsipareigojimus pagal 
tarptautinę teisę, dalyvavimas „Horizonte 
2020“ arba jo dalyse;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Į programą „Horizontas 2020“ 
neįtraukiami teisės subjektai (įskaitant bet 
kokius susijusius subjektus), kuriems 
dalyvaujant, atsižvelgiant į jų siekiamus 
tikslus, įsisteigimo vietą, veiklos pobūdį ar 
vietą, Europos Sąjunga turėtų teisėta 
pripažinti padėtį, kuri susidarė šiurkščiai 
pažeidžiant tarptautinę teisę (įskaitant 
tarptautinę humanitarinę teisę), arba 
teikti pagalbą ar paramą, skirtą tai 
padėčiai palaikyti, jei šis pažeidimas buvo 
nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos rezoliucija ar Tarptautinio 
Teisingumo Teismo sprendimu ar 
patariamąja nuomone.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant drauge finansuoti veiksmus gali 
būti skelbiami jungtiniai kvietimai kartu su 
trečiosiomis šalimis ar jų mokslinėmis ir 
technologinėmis organizacijomis ir 
tarptautinėmis organizacijomis ar 
agentūromis. Pasiūlymai įvertinami ir 
atrenkami laikantis sutartinų bendrų 
vertinimo ir atrankos procedūrų. Tose 
vertinimo ir atrankos procedūrose 
laikomasi Reglamento (ES) Nr. XX/2012 
[Finansinis reglamentas] VI antraštinėje 
dalyje išdėstytų principų ir dalyvauja 
suderinta kiekvienos šalies paskirtų 
nepriklausomų ekspertų grupė.

1. Siekiant drauge finansuoti veiksmus
srityse, kuriose aiškiai užtikrinama 
papildoma nauda Europai, gali būti 
skelbiami jungtiniai kvietimai kartu su 
trečiosiomis šalimis ar jų mokslinėmis ir 
technologinėmis organizacijomis ir 
tarptautinėmis organizacijomis ar 
agentūromis. Pasiūlymai įvertinami ir 
atrenkami laikantis sutartinų bendrų 
vertinimo ir atrankos procedūrų. Tose 
vertinimo ir atrankos procedūrose 
laikomasi Reglamento (ES) Nr. XX/2012 
[Finansinis reglamentas] VI antraštinėje 
dalyje išdėstytų principų ir dalyvauja 
suderinta kiekvienos šalies paskirtų 
nepriklausomų ekspertų grupė.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Subrangos sutartys dėl tam tikrų 
veiksmo elementų atlikimo sudaromos tik 
dotacijos susitarime numatytais atvejais.

4. Subrangos sutartys dėl tam tikrų 
veiksmo elementų atlikimo sudaromos tik 
dotacijos susitarime numatytais atvejais.
Taikant naudos gavėjų subrangos 
taisykles neturėtų būti diskriminuojama 
valstybių narių pagrindu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 
laikomas tinkamomis finansuoti 
sąnaudomis, jei šios sąnaudos negali būti 
kompensuojamos pagal taikytinus
nacionalinius PVM teisės aktus.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis
Tiesioginės sąnaudos

Tiesioginės sąnaudos nustatomos pagal 
dalyvio įprastą sąnaudų apskaitos 
praktiką.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, 
nepriklausomi ekspertai nustatomi ir 
atrenkami pagal kandidatūrų teikimo 
kvietimus, skirtus fiziniams asmenims arba 
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
nacionalinėms mokslinių tyrimų 
agentūroms, mokslinių tyrimų institutams, 
standartizavimo organizacijoms ar 
įmonėms.

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, 
nepriklausomi ekspertai nustatomi ir 
atrenkami pagal kandidatūrų teikimo 
kvietimus, skirtus fiziniams asmenims arba 
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
nacionalinėms mokslinių tyrimų 
agentūroms, mokslinių tyrimų institutams,
universitetams, standartizavimo 
organizacijoms, pilietinės visuomenės 
organizacijoms ar įmonėms.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta 
kompetencija ir išlaikyta lyčių ir 
geografinė pusiausvyra.
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