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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Su saugumu susiję tyrimai yra svarbus bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizontas 2020“ aspektas. Komisijos pasiūlyme jie įtraukti į naują uždavinį „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“. Saugios 
visuomenės turėtų sugebėti apsaugoti Europos ir jos piliečių laisves bei saugumą. Moksliniai 
tyrimai ir inovacijos gali atlikti labai svarbų pagrindinį ir pagalbinį vaidmenį kaip įgalinanti 
jėga, nors vien tik ja negalima užtikrinti saugumo. Mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo 
veikla turėtų būti siekiama užkirsti kelią, atgrasyti, apsisaugoti nuo grėsmių saugumui ir joms 
pasirengti. Be to, saugumo srityje kyla pagrindiniai iššūkiai, kurių negalima išspręsti 
naudojant nepriklausomas ir sektoriui būdingas priemones, o reikia plačių užmojų, suderintų 
ir visa apimančių metodų. Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra ypač svarbūs saugumo ir 
gynybos sektoriuje kaip Europos gynybos pramonės konkurencingumo ir atsparumo 
pagrindas.  Jie yra labai svarbūs norint pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas mano, kad 16 straipsnio 2 dalis, skelbianti, jog „Įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“ vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacinė veikla yra skirta tik 
civilinėms reikmėms“, yra probleminė. Ši formuluotė neleistų įtraukti į programą bet kokios 
formos mokslinių tyrimų gynybos srityje. Pranešėjas mano, kad moksliniai tyrimai ir 
inovacinė veikla, vykdomi įgyvendinant programą „Horizontas 2020“, neturėtų būti išskirtinai 
skirti tik civilinėms reikmėms, nes atsiranda vis daugiau dvejopo naudojimo technologijų, 
todėl svarbu didinti Europos gynybos ir civilinių saugumo mokslinių tyrimų programų 
papildomumą ir sąveiką. Todėl pranešėjas prašo pakeisti 16 straipsnio 2 dalį, kad gynybos 
priemonės galėtų būti įtrauktos dvejopo naudojimo kontekste.

Programa „Horizontas 2020“ turėtų remti mokslinius tyrimus ir inovacijas, susijusias su 
bendra saugumo ir gynybos politika, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnio 
2 dalyje ir 45 straipsnyje. Šiuo tikslu programa turėtų nustatyti reikalavimus dvejopo 
naudojimo moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Ši veikla turėtų skatinti vykdyti reikalingą 
taikos palaikymo, konfliktų prevencijos ir tarptautinio saugumo stiprinimo ir krizių valdymo 
veiklą. Atitinkamai turėtų būti pripažintas labai svarbus Europos gynybos agentūros vaidmuo, 
nes ji yra pagrindinė Europos Komisijos partnerė, galinti nustatyti poreikius pajėgumų srityje, 
sukurti sąveiką, išvengti dubliavimo ir remti standartizavimą. Todėl būti galima paprašyti 
Europos gynybos agentūros ir Komisijos, kad jos, remdamosi Tarybos išvadose pateiktais 
uždaviniais, iki metų galo pateiktų tikslius pasiūlymus šiuo klausimu, įskaitant pasiūlymus dėl 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros.Galiausiai pranešėjas norėtų pabrėžti programos 
„Horizontas 2020“ struktūros ir įgyvendinimo svarbą. Nors prioriteto „Visuomenės pokyčiai“ 
temos ir grupės atitinka dabartines visuotines problemas, kyla abejonių dėl skyriaus 
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ siūlomos problematikos. Pranešėjas 
laikosi nuomonės, kad saugumas ir gynyba galėtų būti labiau palaikomi, o moksliniai tyrimai 
saugumo srityje būtų atskiras programos „Horizontas 2020“ skyrius. Be to, saugumo temos 
apimtis turėtų būti išplėsta, kad atspindėtų inovacijų ir technologijų perkėlimo poreikį į 
civilinę ir gynybos pramonę. Šiame kontekste gynyba apibrėžiama kaip prevencija, kad 
visuomenė būtų pasiruošusi apsisaugoti nuo bet kokios krizės. Bet kuriuo atveju Europos 
Sąjungos sutartys leidžia mokslinius tyrimus saugumo ir gynybos tikslais. Jų vykdymas 
priklauso nuo politinės valios.
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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
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Parlamentas keliose rezoliucijose 
priminė, kad svarbų vaidmenį saugumo ir 
gynybos sektoriuje atlieka moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, nes jie – Europos 
gynybos pramonės konkurencingumo ir 
atsparumo pagrindas, ir kad jie yra labai 
svarbūs norint pasiekti strategijos 
„Europa 2020“ tvaraus augimo tikslus.
Šiuo atžvilgiu jis atkreipė dėmesį į 
bendras naujų įmonių rėmimo, 
papildomumo ir sąveikos programas, 
akcentavo svarbų Europos gynybos 
agentūros vaidmenį koordinuojant ir 
planuojant bendrą mokslinių tyrimų 
gynybos srityje veiklą ir pabrėžė 
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų 
srityje privalumus dėl jų sąveikumo. Be 
to, Parlamentas paragino Komisiją, 
Europos gynybos agentūrą ir Europos 
kosmoso agentūrą koordinuoti veiklą 
pagal Europos bendradarbiavimo sistemą.
Jis ypač pabrėžė, kad bet kokia Sąjungos 
finansuojama mokslinių tyrimų gynybos 
srityje veikla turėtų koncentruotis į 
Europos Sąjungos krizių valdymo 
pajėgumus ir moksliniuose tyrimuose turi 
būti daugiausia dėmesio skiriama dvejopo 
naudojimo technologijoms todėl, kad 
kariškiai ir civiliai darbuotojai susiduria 
su panašiomis grėsmėmis ir jiems 
reikalingi atitinkami gebėjimai.
Galiausiai Parlamentas pažymėjo SESV 
185 straipsnio nuostatas, leidžiančias 
Europos Sąjungai prisidėti prie grupės 
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valstybių narių vykdomų mokslinių 
tyrimų ir veiklos programų, kurios galėtų 
paspartinti bendros saugumo ir gynybos 
politikos misijoms ir operacijoms 
reikalingų pajėgumų kūrimą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos Sąjungos Taryba savo per 
2012 m. kovo 22–23 d. posėdį priimtose 
išvadose dėl karinių pajėgumų telkimo ir 
dalijimosi jais patvirtino, kad gynyba daro 
platesnio pobūdžio poveikį 
technologijoms, inovacijoms ir augimui ir 
susirūpinusi atkreipė dėmesį į bendrą 
investicijų į mokslinius tyrimus ir 
technologijas sumažėjimą ir šio 
sumažėjimo poveikį Europos gebėjimui 
ateityje plėtoti gynybos pajėgumus. 
Taryba pakartojo savo įsipareigojimą 
bendradarbiauti mokslinių tyrimų ir 
technologijų srityje. Taryba paskatino 
Europos gynybos agentūrą ir Komisiją 
toliau užtikrinti sąveiką su Europos 
politika, visų pirma mokslinių tyrimų ir 
technologijų srityje, be kita ko, 
atsižvelgiant į naują bendrąją mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programą 
„Horizontas 2020“. Ji teigė, kad tai galėtų 
prisidėti prie Europos gynybos pramonės 
ir technologinės bazės stiprinimo. Taip 
pat 2008 m. gruodžio 11 d. Deklaracijoje 
dėl gebėjimų stiprinimo Europos 
Sąjungos Taryba pabrėžė, kad moksliniai 
tyrimai ir technologinė plėtra yra labai 
svarbūs galimybei naudotis būtinais
pajėgumais ir Europos gynybos pramonės 
ateičiai bei jos konkurencingumui 
pasaulio mastu. Be to, ji išreiškė norą 
toliau užtikrinti pagal bendrąją mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros programą 
vykdomos veiklos ir gynybos srities 
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sąveiką, atsižvelgiant į civilinių ir gynybos 
technologijų dvejopą pobūdį;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Europos Sąjungos bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje 
„Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 
2020“) iškelti trys pagrindiniai prioritetai, 
t. y. mokslo pažangumo užtikrinimas 
siekiant stiprinti pasaulinio lygio Sąjungos 
mokslo pažangumą, pramonės pirmavimo 
skatinimas, kad būtų remiamas verslas, 
įskaitant mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ), ir inovacijos bei visuomenės 
uždavinių sprendimas siekiant tiesiogiai 
spręsti strategijoje „Europa 2020“ 
nurodytas užduotis ir šiuo tikslu remiant 
visą sritį – nuo mokslinių tyrimų iki rinkos 
– apimančią veiklą. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ būtų remiami visi 
inovacijos grandinės etapai, visų pirma su 
rinka glaudžiai susijusi veikla (įskaitant 
naujoviškas finansavimo priemones) ir ne 
technologinės bei socialinės inovacijos, ir 
siekiama patenkinti įvairiausių Sąjungos 
politikos sričių mokslinių tyrimų poreikius, 
šiuo tikslu kuo plačiau naudojant bei 
skleidžiant žinias, sukurtas vykdant veiklą, 
kuriai teikiama parama, dar prieš pradedant 
jas naudoti komerciniais tikslais. 
Programos „Horizontas 2020“ prioritetai 
taip pat turėtų būti remiami pagal 
Euratomo sutarties branduolinių mokslinių 
tyrimų ir mokymo programą;

11. Europos Sąjungos bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje 
„Horizontas 2020“ (toliau –
„Horizontas 2020“) iškelti trys pagrindiniai 
prioritetai, t. y. mokslo pažangumo 
užtikrinimas siekiant stiprinti pasaulinio 
lygio Sąjungos mokslo kompetenciją, 
pramonės pirmavimo skatinimas, kad būtų 
remiamas verslas, įskaitant mažąsias ir 
vidutines įmones (MVĮ), ir inovacijos bei 
visuomenės uždavinių sprendimas siekiant 
tiesiogiai spręsti strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytas užduotis ir šiuo 
tikslu remiant visą sritį – nuo mokslinių 
tyrimų iki rinkos – apimančią veiklą. 
Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
būtų remiami visi inovacijos grandinės 
etapai, visų pirma su rinka glaudžiai 
susijusi veikla (įskaitant naujoviškas 
finansavimo priemones) ir ne 
technologinės bei socialinės inovacijos, 
taip pat būtų siekiama patenkinti 
įvairiausių Sąjungos politikos sričių 
mokslinių tyrimų poreikius, šiuo tikslu kuo 
plačiau naudojant bei skleidžiant žinias, 
įgytas vykdant veiklą, kuriai teikiama 
parama, dar prieš pradedant jas naudoti 
komerciniais tikslais. Tai apima paramą 
saugumo ir gynybos tikslais Sąjungoje ir 
valstybėse narėse. Programos 
„Horizontas 2020“ prioritetai taip pat 
turėtų būti remiami pagal Euratomo 
sutarties branduolinių mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir 
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais bei regioninės plėtros politika – tai 
gali ypač padėti stiprinti nacionalinių ir 
regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas;

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis, pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, pasaulinės palydovinės 
navigacijos ir stebėsenos, aplinkos, 
konkurencingumo ir MVĮ, vidaus 
saugumo, kultūros ir žiniasklaidos srityse,
ir su sanglaudos politikos fondais bei 
regioninės plėtros politika – tai gali ypač 
padėti stiprinti nacionalinių ir regioninių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus 
atsižvelgiant į pažangiosios specializacijos 
strategijas;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir 
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais bei regioninės plėtros politika – tai 
gali ypač padėti stiprinti nacionalinių ir 
regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas;

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis, pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus ir išorės saugumo, gynybos 
politikos, kultūros ir žiniasklaidos srityse,
ir su sanglaudos politikos fondais bei 
regioninės plėtros politika – tai gali ypač 
padėti stiprinti nacionalinių ir regioninių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus 
atsižvelgiant į pažangiosios specializacijos 
strategijas;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Programa „Horizontas 2020“ turėtų 
remti mokslinius tyrimus ir inovacijas, 
susijusius su bendra saugumo ir gynybos 
politika, kaip nurodyta Europos Sąjungos 
sutarties 42 straipsnio 3 dalyje ir 
45 straipsnyje. Šiuo tikslu programoje 
turėtų būti nustatyti su gynyba susiję 
reikalavimai dėl dvejopo naudojimo 
mokslinių tyrimų ir inovacijų ir turėtų 
būti nustatoma tikslinė bendra mokslinių 
tyrimų ir plėtros programa pagal SESV 
185 straipsnį. Šios programos turėtų 
sukurti reikiamas priemones, reikalingas 
taikos palaikymo, konfliktų prevencijos, 
tarptautinio saugumo stiprinimo ir krizių 
valdymo veiklai. Šiuo atžvilgiu turėtų būti 
pripažintas Europos gynybos agentūros 
vaidmuo;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su nacionalinėmis ir 
regioninėmis programomis, kuriomis 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos;

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su tarptautinėmis,
nacionalinėmis ir regioninėmis 
programomis, kuriomis remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su nacionalinėmis ir 
regioninėmis programomis, kuriomis 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos; 

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su nacionalinėmis ir 
regioninėmis programomis, kuriomis 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos. 
Tai turėtų apimti civilinių ir gynybos 
technologijų sąveiką ir ypač palengvinti 
dvejopo naudojimo mokslinių tyrimų 
vykdymą ir inovacijų bei tarpinių 
technologijų naudojimą;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti skatinamas bendrais 
interesais ir abipusės naudos principu 
grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityje turėtų padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

(30) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti skatinamas bendrais 
interesais ir abipusės naudos principu 
grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityse turėtų padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Vykdant 
bet kokios rūšies bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis turėtų būti 
atsižvelgiama į Sąjungos ir jos valstybių 
narių saugumo ir gynybos interesus; 
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros;
prognozavimo veikla; tikslinės viešosios 
konsultacijos ir skaidrūs bei interaktyvūs 
procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas.

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros; 
prognozavimo veikla; tikslinės viešosios 
konsultacijos ir skaidrūs bei interaktyvūs 
procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas. Jei 
reikia, patarimų gali teikti ir viešasis 
sektorius, pavyzdžiui Europos išorės 
veiksmų tarnyba. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip pat visapusiškai atsižvelgiama į 
atitinkamus Europos technologijų 
platformų ir Europos inovacijų 
partnerysčių parengtų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkių bei pagal bendro 
programavimo iniciatyvas parengtų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkių 
aspektus.

2. Taip pat visapusiškai atsižvelgiama į 
atitinkamus Europos technologijų 
platformų, bendro programavimo 
iniciatyvų, Europos inovacijų partnerysčių
ir Europos tarptautinių mokslinių tyrimų 
organizacijų, pvz., Europos gynybos 
agentūros ar Europos kosmoso agentūros,
parengtų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
darbotvarkių aspektus.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Negali būti jokio interesų konflikto 
atliekant patariamąjį vaidmenį ir 
dalyvaujant programoje 
„Horizontas 2020 m.“.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą
vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų ir vykdomų veiksmų
tarpusavio ryšiai ir sąsajos. Ypač daug 
dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama didelio 
poveikio ir pramonės technologijų kūrimui 
bei taikymui, atradimo pavertimui rinkos 
produktu, kelias disciplinas aprėpiantiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
socialiniams ir ekonominiams bei 
humanitariniams mokslams, Europos 
mokslinių tyrimų erdvės veikimo ir 
laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui, taip pat civilinių ir gynybos 
technologijų sąveikai ir ypač dvejopo 
naudojimo mokslinių tyrimų vykdymo ir 
inovacijų bei tarpinių technologijų 
naudojimo palengvinimui.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą 
vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

1. Užtikrinami programos 
„Horizontas 2020“ prioritetų tarpusavio 
ryšiai ir sąsajos ir pagal kiekvieną 
prioritetą vykdomų veiksmų ryšiai ir 
sąsajos. Ypač daug dėmesio šiuo atžvilgiu 
skiriama didelio poveikio ir pramonės 
technologijų kūrimui bei taikymui, 
atradimo pavertimui rinkos produktu, 
kelias disciplinas aprėpiantiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
socialiniams ir ekonominiams mokslams 
bei humanitariniams mokslams, Europos 
mokslinių tyrimų erdvės veikimo ir 
laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui, taip pat tinkamo 
technologinio savarankiškumo Europos 
lygmeniu užtikrinimui.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Programa „Horizontas 2020“ negali 
būti taikoma juridiniams asmenims 
(įskaitant bet kokius susijusius subjektus), 
kurių dalyvavimas, atsižvelgiant į jų 
siekiamus tikslus, įsisteigimo vietą, veiklos 
pobūdį ar vietą, reikštų, kad Sąjunga
pripažįsta teisėta tokią padėtį, kuri
susiklostė šiurkščiai pažeidžiant 
tarptautinę teisę (įskaitant tarptautinę 
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humanitarinę teisę), ar teikia pagalbą ar 
paramą šiai padėčiai palaikyti, nors tokie
pažeidimai buvo nustatyti Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje ar 
Tarptautinio Teisingumo Teismo 
sprendime ar patariamojoje nuomonėje.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ vykdoma mokslinių tyrimų ir
inovacijų veikla yra skirta tik civilinėms 
reikmėms.

2. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ vykdoma mokslinių tyrimų ir
inovacinė veikla visų pirma skirta 
civilinėms reikmėms.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remti Sąjungos išorės ir plėtros 
politikos tikslus, papildant išorės ir plėtros 
programas. 

(c) remti Sąjungos išorės ir plėtros 
politikos tikslus, papildant išorės ir plėtros 
programas. Vykdant bet kokios rūšies 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
turėtų būti atsižvelgiama į Sąjungos ir jos 
valstybių narių saugumo ir gynybos 
interesus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Be to, horizontalioji ir kompleksinė 
veikla, kuria skatinama strateginė 
tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, 
vykdoma pagal programą „Horizontas 

(3) Be to, horizontalioji ir kompleksinė 
veikla, kuria skatinama strateginė 
tarptautinio bendradarbiavimo plėtra ir 
sąveika su kitų agentūrų tyrimo 
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2020“ ir siekiant jos konkretaus tikslo 
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi
visuomenė“, nustatyto I priedo III dalies 
6.3.2 punkto d papunktyje.

programomis, pvz., Europos gynybos 
agentūros ar Europos kosmoso agentūros,
vykdoma siekiant tikslų „Europa 
besikeičiančiame pasaulyje. Integracinė ir
inovacijas diegianti visuomenė“, bei 
„Saugios visuomenės. Europos ir jos 
piliečių laisvės bei saugumo apsauga“, 
nustatytų atitinkamai I priedo III dalies 
6.3.2 punkto d papunktyje ir 6.3.3 punkto 
a–e papunkčiuose.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pateikia ataskaitą ir paskelbia 
šios stebėsenos rezultatus.

2. Komisija pateikia ataskaitą ir paskelbia 
šios stebėsenos rezultatus. Šie rezultatai 
pateikiami Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo – Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai – 14 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) integracinė, inovacijas diegianti ir saugi
visuomenė.

f) Europa kintančiame pasaulyje.
Integracinė ir inovacijas diegianti 
visuomenė

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo – Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai – 14 pastraipos f punkto a papunktis 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) Saugios visuomenės. Europos ir jos 
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piliečių laisvės bei saugumo apsauga

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo – Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai – 16 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai turi būti neatskiriama veiklos, 
kuria siekiama spręsti visus iškilusius 
uždavinius, dalis. Be to, šių disciplinų 
plėtra turi būti remiama pagal konkretų 
tikslą „Integracinė, inovacijas diegianti ir 
saugi visuomenė“. Teikiant paramą 
daugiausia dėmesio taip pat bus skiriama 
siekiant parengti patikimą politikos 
vykdymo tarptautiniu, Sąjungos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiais faktinių 
duomenų bazę. Daugelis iškilusių 
uždavinių yra pasaulinio pobūdžio, todėl 
strateginis bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis turi būti neatskiriama 
pastangų sprendžiant kiekvieną uždavinį 
dalis. Be to, tarptautiniam 
bendradarbiavimui skirta kompleksinė 
parama teikiama pagal konkretų tikslą
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi
visuomenė“.

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai turi būti neatskiriama veiklos, 
kuria siekiama spręsti visus iškilusius 
uždavinius, dalis. Be to, šių disciplinų 
plėtra turi būti remiama pagal konkretų 
tikslą „Europa kintančiame pasaulyje.
Integracinė ir inovacijas diegianti 
visuomenė“. Teikiant paramą daugiausia 
dėmesio taip pat bus skiriama siekiant 
parengti patikimą politikos vykdymo 
tarptautiniu, Sąjungos, nacionaliniu ir 
regioniniu lygiais faktinių duomenų bazę.
Daugelis iškilusių uždavinių yra pasaulinio 
pobūdžio, todėl strateginis 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
turi būti neatskiriama pastangų sprendžiant 
kiekvieną uždavinį dalis. Be to, 
tarptautiniam bendradarbiavimui skirta 
kompleksinė parama teikiama pagal 
konkretų tikslą „Europa kintančiame 
pasaulyje. Integracinė ir inovacijas 
diegianti visuomenė“.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo – Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai – 17 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas „Integracinė, inovacijas 
diegianti ir saugi visuomenė“ taip pat 
apima veiklą, kuria siekiama panaikinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų atskirtį, o 
šiuo tikslu taikomos specialios priemonės, 
kurias diegiant pažanga užtikrinama 
mažiau išsivysčiusiuose Sąjungos 

Konkretus tikslas „Europa kintančiame 
pasaulyje. Integracinė ir inovacijas 
diegianti visuomenė“ taip pat apima veiklą, 
kuria siekiama panaikinti mokslinių tyrimų 
ir inovacijų atskirtį, o šiuo tikslu taikomos 
specialios priemonės, kurias diegiant 
pažanga užtikrinama mažiau 
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regionuose. išsivysčiusiuose Sąjungos regionuose.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo II dalies 1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie veiksmai padės siekti strategijos
„Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų
„Inovacijų sąjunga“, „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“, „Globalizacijos eros 
pramonės politika“ ir „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“ ir Europos
Sąjungos kosmoso politikos tikslų.

Šie veiksmai padės siekti strategijos
„Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų
„Inovacijų sąjunga“, „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“, „Globalizacijos eros 
pramonės politika“ ir „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“, taip pat
Sąjungos pavyzdinių kosmoso programų 
GALILEO ir GMES tikslų.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1.6.3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti 
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, patikrinimą ir standartizavimą.
Jeigu tvarkant ir platinant duomenis būtų
diegiamos inovacijos, tada taip pat būtų 
įmanoma užtikrinti didesnę investicijų į 
kosmoso infrastruktūrą grąžą ir prisidėti 
sprendžiant visuomenės uždavinius, visų 
pirma tuo atveju, kai veiksmus būtų
imamasi koordinuoti pasauliniu lygiu, pvz., 
Pasaulinės Žemės stebėjimo sistemų
sistemos (GEOSS), Europos palydovinės 
navigacijos programa „Galileo“ arba 
klimato kaitos klausimams skirta 
Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija.

c) Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti 
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, patikrinimą ir standartizavimą.
Duomenų tvarkymo ir platinimo srityje
diegiamos inovacijos taip pat gali užtikrinti 
didesnę investicijų į kosmoso 
infrastruktūrą grąžą ir padėti spręsti
visuomenės uždavinius, ypač jei veiksmai 
šiuo tikslu būtų koordinuojami pasauliniu 
lygiu, pvz., naudojant Pasaulinės Žemės 
stebėjimo sistemų sistemą (GEOSS) ir 
Sąjungai vykdant Europos Žemės 
stebėsenos programą (GMES), Europos 
palydovinės navigacijos programą
GALILEO arba dalyvaujant klimato kaitos
klausimus sprendžiančios
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos 
veikloje.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III skirsnio 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis gali ir 
turėtų būti tinkamai prisidedama 
sprendžiant šiuos uždavinius, užtikrinant 
geresnę sveikatą ir aukštesnio lygio 
visuotinę gerovę bei suteikiant Europai 
galimybę pirmauti sparčiai kintančiose 
pasaulinėse sveikatos ir gerovės inovacijų 
rinkose.

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis,
bendradarbiaujant su trečiosiomis 
šalimis, gali ir turėtų būti tinkamai 
prisidedama sprendžiant šiuos pasaulinio 
masto uždavinius, taip siekiant 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų,
užtikrinant geresnę sveikatą ir aukštesnio 
lygio visuotinę gerovę bei suteikiant 
Europai galimybę pirmauti sparčiai 
kintančiose pasaulinėse sveikatos ir 
gerovės inovacijų rinkose.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III skirsnio 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais ir veiksmingais produktais, 
strategijomis, intervencijos priemonėmis ir 
paslaugomis. Be to, šių uždavinių 
aktualumas Europoje ir daugeliu atvejų 
visame pasaulyje verčia imtis pastangų, 
kuriomis būtų užtikrinama ilgalaikė ir 
darnioji parama aukštos kvalifikacijos ir 
įvairių sektorių grupių bendradarbiavimui.

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais, veiksmingais ir prieinamais
produktais, strategijomis, intervencijos 
priemonėmis ir paslaugomis. Be to, šių 
uždavinių aktualumas Europoje ir daugeliu 
atvejų visame pasaulyje verčia imtis 
pastangų, kuriomis būtų užtikrinama 
ilgalaikė ir darnioji parama aukštos 
kvalifikacijos ir įvairių sektorių grupių 
bendradarbiavimui.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto pavadinimas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. INTEGRACINĖ, INOVACIJAS 
DIEGIANTI IR SAUGI VISUOMENĖ

6. EUROPA KINTANČIAME 
PASAULYJE. INTEGRACINĖ IR
INOVACIJAS DIEGIANTI VISUOMENĖ

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
Europos visuomenė būtų integracinė,
diegianti inovacijas ir saugi, atsižvelgiant 
milžiniškus pokyčius ir stiprėjančią 
pasaulio regionų tarpusavio sąveiką.

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
Europos visuomenė būtų integracinė ir
diegianti inovacijas, atsižvelgiant 
milžiniškus pokyčius ir stiprėjančią 
pasaulio regionų tarpusavio sąveiką.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečia, piliečiams vis didesnę riziką kelia 
įvairių formų grėsmės, pvz., nusikaltimai, 
prievarta, terorizmas, kibernetiniai 
nusikaltimai, privatumo pažeidimai, kitų 
formų socialiniai ir ekonominiai 
pažeidimai. Apskaičiuota, kad kiekvienais 
metais Europoje gali būti apie 75 mln. 
tiesioginių nusikaltimų aukų. Įvertinta, 
kad 2010 m. su nusikaltimais, terorizmu, 
neteisėta veika, prievarta ir nelaimėmis 
susijusios tiesioginės išlaidos Europoje 
sudarė apie 650 mlrd. EUR (apie 5 proc. 
Sąjungos BVP). Geriausias terorizmo 
pasekmių pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 
d. Manheteno bokštuose dvyniuose 

Išbraukta.
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surengtas išpuolis. Per šį išpuolį žuvo 
tūkstančiai žmonių. Apskaičiuota, kad dėl 
jo JAV našumas sumažėjo 35 mlrd. JAV 
dol., bendroji produkcija – 47 mlrd. JAV 
dol., o nedarbas per kitą ketvirtį padidėjo 
beveik 1 proc. Piliečiai, bendrovės ir 
institucijos vis aktyviau naudojasi 
skaitmenine sąveika ir sandoriais 
socialinėje, finansinėje ir komercinėse 
srityse, tačiau interneto plėtra suteikia 
galimybę kiekvienais metais įvykdyti 
milijardų eurų vertės kibernetinius 
nusikaltimus ir pažeisti asmenų ar 
asociacijų privatumą visame žemyne. 
Nesaugumo jausmo kasdieniniame 
gyvenime plitimas ir netikėtų situacijų 
sukeltas nesaugumas, atrodo, gali paveikti 
piliečių pasitikėjimą ne tik institucijomis, 
bet vienas kitu.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad sukurtų integracinę, inovacijas 
diegiančią ir saugią visuomenę, Europa 
turi imtis veiksmų, apimančių naujų žinių 
kūrimą, technologijas ir pajėgumus bei 
galimų politikos pasirinkčių nustatymą.
Šios priemonės Europai padėtų spręsti jai 
iškilusius uždavinius ne tik Europos viduje, 
bet ir tampant pasaulinių procesų dalyve.
Savo ruožtu šitaip būtų padedama 
valstybėms narėms pasinaudoti bet kokia 
kita patirtimi ir suteikiama joms galimybė 
geriau pasirinkti savo konkrečius veiksmus 
atsižvelgiant į šioms valstybėms būdingas 
aplinkybes.

Kad sukurtų integracinę ir inovacijas 
diegiančią visuomenę, Europa turi imtis 
veiksmų, apimančių naujų žinių kūrimą, 
technologijas ir pajėgumus bei galimų 
politikos pasirinkčių nustatymą. Šios 
priemonės Europai padėtų spręsti jai 
iškilusius uždavinius ne tik Europos viduje, 
bet ir tampant pasaulinių procesų dalyve.
Savo ruožtu šitaip būtų padedama 
valstybėms narėms pasinaudoti bet kokia 
kita patirtimi ir suteikiama joms galimybė 
geriau pasirinkti savo konkrečius veiksmus 
atsižvelgiant į šioms valstybėms būdingas 
aplinkybes.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
lėšomis būtų remiamas pagrindinių sričių 
Sąjungos politikos formavimas, vykdymas 
ir pritaikymas, pirmiausiai strategijoje 
„Europa 2020“ numatytų pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų, 
bendros užsienio ir saugumo politikos bei 
Sąjungos vidaus saugumo strategijos, 
įskaitant nelaimių prevencijos ir 
neatidėliotinų priemonių taikymą. Turi 
būti užtikrinamas derinimas su Jungtinių 
tyrimų centro tiesioginiais veiksmais.

Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
lėšomis bus remiamas pagrindinių sričių 
Sąjungos politikos formavimas, vykdymas 
ir pritaikymas, pirmiausia strategijoje 
„Europa 2020“ numatyti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetai. 
Turi būti užtikrinamas derinimas su 
Jungtinių tyrimų centro tiesioginiais 
veiksmais.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III skirsnio 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
pilietinės visuomenės organizacijas,
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.3. Saugi visuomenė Išbraukta.
Siekiama paremti Sąjungos išorės ir 
vidaus saugumo politiką bei užtikrinti 
skaitmeninės bendrosios rinkos 
kibernetinį saugumą, pasitikėjimą ir 
privatumą šioje rinkoje, kartu didinant 
Sąjungos saugumo, IRT bei paslaugų 
sektorių konkurencingumą. Tai bus 
daroma kuriant naujoviškas technologijas 
ir priemones, kuriomis bus siekiama 
panaikinti saugumo spragas ir užtikrinti 
pavojų saugumui prevenciją. Šie į misiją 
orientuoti veiksmai bus grindžiami įvairių 
galutinių naudotojų (piliečių, įmonių, 
administracijų, įskaitant nacionalines ir 
tarptautines institucijas, civilinės saugos, 
teisėsaugos, pasienio tarnybas ir pan.) 
poreikiais ir taip bus atsižvelgiama į 
pavojų saugumui, privatumo apsaugos ir 
būtinų visuomenės aspektų raidą.
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama:
a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu;
b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;
c) kibernetinio saugumo užtikrinimui;
d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;
e) privatumo ir laisvės užtikrinimui 
naudojantis internetu ir geresniam 
visuomeninio aspekto įtraukimui į 
saugumo sritį.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. SAUGIOS VISUOMENĖS. 
EUROPOS BEI JOS PILIEČIŲ 
LAISVĖS IR SAUGUMO APSAUGA
6a.1. Konkretus tikslas
Konkretus tikslas yra skatinti užtikrinti 
saugias Europos visuomenes atsižvelgiant 
į precedento neturinčius pokyčius ir 
stiprėjančią pasaulio regionų tarpusavio 
sąveiką bei grėsmes, tuo pačiu stiprinant 
Europos laisvės ir teisingumo kultūrą.
Plačiai paplitęs nesaugumo jausmas, 
atsirandantis dėl nusikalstamumo, 
prievartos, terorizmo, gaivalinių ir (arba) 
žmogaus sukeltų nelaimių, kibernetinių 
išpuolių, privatumo pažeidimų ar kitų 
formų socialinių ir ekonominių sutrikimų. 
Tai daro tiesioginį poveikį piliečiams ir 
platesnio pobūdžio poveikį pasitikėjimo, 
rūpinimosi ir komunikacijos sampratoms 
ir yra susiję su visuomenės pasirengimo ir 
organizacijos lygiu.
Apskaičiuota, kad kiekvienais metais 
Europoje gali būti apie 75 mln. tiesioginių 
nusikaltimų aukų1. Įvertinta, kad 2010 m. 
su nusikaltimais, terorizmu, neteisėta 
veika, prievarta ir nelaimėmis susijusios 
tiesioginės išlaidos Europoje sudarė apie 
650 mlrd. EUR (apie 5 proc. Sąjungos 
BVP). Geriausias terorizmo pasekmių 
pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 d. 
Manheteno bokštuose dvyniuose 
surengtas išpuolis. Per šį išpuolį žuvo 
tūkstančiai žmonių, ir apskaičiuota, kad 
dėl jo JAV našumas sumažėjo 35 mlrd. 
JAV dol., bendroji produkcija – 47 mlrd. 
JAV dol., o nedarbas per kitą ketvirtį 
padidėjo beveik 1 proc. Jis taip pat padarė 
labai didelį kultūrinį ir visuotinį poveikį. 
Piliečiai, bendrovės ir institucijos vis 
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aktyviau naudojasi skaitmenine sąveika ir 
sandoriais socialinėje, finansinėje ir 
komercinėse srityse, tačiau interneto 
plėtra taip pat suteikia galimybę 
kiekvienais metais įvykdyti milijardų eurų 
vertės kibernetinius nusikaltimus ir 
pažeisti asmenų ar asociacijų privatumą 
visame žemyne. Nesaugumo jausmo 
kasdieniniame gyvenime pobūdžio ir 
supratimo pokyčiai, atrodo, gali daryti 
poveikį piliečių pasitikėjimui ne tik 
institucijomis, bet ir vienas kitu.
Siekiant numatyti šias grėsmes, užkirsti 
joms kelią ir jas valdyti reikia sukurti ir 
taikyti inovacines technologijas, 
sprendimus, numatymo priemones ir 
žinias, skatinti tiekėjų ir naudotojų 
bendradarbiavimą, rasti civilinio 
saugumo sprendimus, pagerinti Europos 
saugumo, pramonės ir paslaugų, įskaitant 
IRT, konkurencingumą ir užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui privatumu ir žmogaus 
teisių pažeidimams internete ir visur kitur 
bei kovoti su jais, tuo pačiu užtikrinant 
Europos piliečių individualias teises ir 
laisvę.
Pagal šį uždavinį, „Horizontas 2020“ 
rems civilinio saugumo ir gynybos srityje 
naudojamų technologijų mokslinius 
tyrimus ir tuos mokslinius tyrimus, 
kuriais siekiama Europos pajėgumų 
abiejose srityse gerinimo. Tuo tikslu 
moksliniai tyrimai saugumo srityje apims 
vidaus ir išorės saugumą, įskaitant bendrą 
saugumo ir gynybos politiką, ir rems visas 
dvejopo naudojimo technologijas, 
prireikus susiejant Europos gynybos 
agentūros veiksmus su Komisijos darbu. 
Įgyvendinant pagal šį uždavinį vykdomus 
technologijų mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, taip pat bendrus mokslinius 
tyrimus ir plėtrą, ypač didelis dėmesys bus 
kreipiamas į standartizacijos, būdingo 
sąveikumo, bazinių plėtojamųjų 
technologijų, strateginio 
nepriklausomumo ir tiekimo saugumo 
aspektus, remiant kompetenciją ir 
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inovacijas technologijų tiekimo 
grandinėje.
Galiausiai, saugumo politikos kryptys 
turėtų būti siejamos su įvairių krypčių 
socialine politika, todėl įgyvendinant šį 
uždavinį svarbu skatinti stiprinti 
mokslinių saugumo tyrimų socialinius 
aspektus.
6a.2. Pagrindimas ir Sąjungos pridėtinė 
vertė
Saugumas yra teisėtas susirūpinimą 
Europai ir jos piliečiams keliantis 
klausimas ir šiuo atžvilgiu yra didelis 
uždavinys visuomenei. Sąjunga, jos 
piliečiai, jos pramonė ir jos tarptautiniai 
partneriai susiduria su įvairiomis 
grėsmėmis saugumui, pavyzdžiui, 
nusikaltimais, terorizmu, neteisėta 
prekyba ir masinėmis nelaimėmis, kurias 
sukelia žmogaus sukeltos arba gaivalinės 
nelaimės. Šios grėsmės gali plisti per 
sienas ir sukelti pavojų fiziniams 
objektams arba kibernetinei erdvei, o 
išpuoliai gali būti vykdomi iš įvairių 
šaltinių. Pavyzdžiui, atakos prieš valdžios 
institucijų ir privačių subjektų 
informacines ar ryšio sistemas ne tik 
pažeidžia piliečių pasitikėjimą 
informacinėmis ir ryšių sistemomis, dėl jų 
patiriama tiesioginių finansinių nuostolių 
ir prarandamos verslo galimybės, bet ir 
gali stipriai paveikti ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektus ir paslaugas, 
pavyzdžiui, energetikos, aviacijos ir kito 
transporto, vandens ir maisto tiekimo, 
sveikatos, finansų ir telekomunikacijų.
Šios grėsmės galbūt gali sukelti pavojų 
mūsų visuomenės pagrindams. 
Technologijos ir kūrybingas
projektavimas gali svariai prisidėti prie 
reagavimo veiksmų. Tačiau nauji 
sprendimai turėtų būti kuriami 
atsižvelgiant į priemonių tinkamumą ir 
aktualumą visuomenės poreikiams, visų 
pirma susijusiems su piliečių pagrindinių 
teisių ir laisvių užtikrinimu.
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Be to, saugumas taip pat yra labai svarbus 
ekonomikos uždavinys. Saugumo rinkos 
vertė pasauliniu mastu yra apie 100 mlrd. 
eurų per metus, iš kurių Europos dalis 
sudaro 25–35 proc. Be to, tai greitai 
auganti rinka, nepaisant dabartinės 
ekonomikos krizės. Atsižvelgiant į galimą 
kai kurių grėsmių poveikį paslaugoms, 
tinklams arba verslui, itin svarbu diegti 
adekvačius saugumo sprendimus siekiant 
apsaugoti ekonomiką ir Europos gamybos 
konkurencingumą.
Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
lėšomis bus remiamas pagrindinių 
krypčių Sąjungos politikos, visų pirma 
strategijoje „Europa 2020“ numatytų 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
prioritetų, bendros užsienio ir saugumo 
politikos, įskaitant bendrą saugumo ir 
gynybos politiką, Sąjungos vidaus 
saugumo strategijos, įskaitant nelaimių 
prevencijos ir neatidėliotinų priemonių 
taikymo politiką, ir Europos skaitmeninės 
darbotvarkės formavimas, įgyvendinimas 
ir pritaikymas. Turi būti užtikrinamas 
derinimas su Jungtinių tyrimų centro 
tiesioginiais veiksmais.
Atsižvelgiant į ypatingą saugumo pobūdį, 
bus nustatyta speciali programavimo ir 
valdymo tvarka, įskaitant Tarybos 
sprendimo, kuriuo nustatoma bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), 
9 straipsnyje numatytam komitetui 
taikomą tvarką. Įslaptinta ir kita su 
saugumu susijusi slapta informacija bus 
apsaugota, o tarptautinio 
bendradarbiavimo konkretūs reikalavimai 
ir kriterijai gali būti išdėstyti darbo 
programose. Tai taip pat atsispindės 
programavimo ir valdymo dokumentuose,
skirtuose šiam uždaviniui (įskaitant 
komitologijos aspektus).
Galiausiai, šiuo tikslu vykdomi moksliniai 
tyrimai bus skirti ir civiliniam saugumui, 
ir gynybai, bus tęsiamas 
bendradarbiavimas su Europos gynybos 



PE492.560v03-00 26/29 AD\912766LT.doc

LT

agentūra visais klausimais, susijusiais su 
šio uždavinio įgyvendinimu. Šiuo tikslu 
Europos gynybos agentūra turėtų 
dalyvauti vykdymo, programavimo ir 
valdymo susitarimuose dėl šio uždavinio, 
įskaitant tarnybinius ir komitologijos 
aspektus. Koordinavimo mechanizmai su 
atitinkamomis Sąjungos agentūromis, 
pvz., FRONTEX, EMSA ir Europolu, taip 
pat bus toliau stiprinami, kad būtų 
pagerintas Sąjungos vidaus ir išorės 
saugumo srities programų ir politikos, 
taip pat kitų Sąjungos iniciatyvų, 
koordinavimas.
6a.3. Veiklos apmatai
Siekiama remti Sąjungos išorės ir vidaus 
saugumo politiką bei užtikrinti bendrosios 
skaitmeninės rinkos kibernetinį saugumą, 
pasitikėjimą ja ir privatumą šioje rinkoje, 
kartu didinant Sąjungos saugumo 
pramonės ir paslaugų, įskaitant IRT, 
konkurencingumą. Vykdant veiklą, be 
kita ko, daug dėmesio bus skiriama kitos 
kartos inovacinių sprendimų moksliniam 
tyrimams ir plėtrai, kuriant naujas 
koncepcijas ir projektus bei sąveikius 
standartus. Tai bus daroma kuriant 
inovacines technologijas ir priemones, 
kuriomis bus siekiama panaikinti 
saugumo spragas ir kurios padės 
sumažinti grėsmių saugumui riziką. 
Veiksmai, kuriais bus siekiama spręsti šį 
uždavinį, apims įvairių galutinių 
naudotojų (piliečių, įmonių, 
administracijų, įskaitant nacionalines ir 
tarptautines institucijas, civilinės saugos, 
teisėsaugos, pasienio tarnybas ir pan.) 
poreikius ir taip bus atsižvelgiama į 
pavojaus saugumui ir privatumo 
apsaugos raidą ir reikiamus visuomenės 
aspektus.
Tiksliau, programos „Horizontas 2020“ 
parama moksliniams tyrimams, 
susijusiems su bendra saugumo ir 
gynybos politika, bus teikiama tokia 
tvarka:
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i) programos „Horizontas 2020“ parama 
bus remiamas veiksmingas technologinis 
naujųjų technologijų, kurios gali labai 
pakeisti ateities saugumo ir gynybos 
pajėgumus ar saugumo aplinką, 
stebėjimas. Remiantis tokiu stebėjimu, 
inovaciniai ir itin atsiperkantys moksliniai 
tyrimai pašalins atotrūkį tarp inovatyvių 
koncepcijų ir proveržį skatinančių 
atradimų ir jų panaudojimo saugumo ir 
gynybos tikslams;
ii) programos „Horizontas 2020“ parama 
bus teikiama tiksliniams bendriems 
moksliniams tyrimams ir plėtros 
programoms, vykdomoms kelių valstybių 
narių Sąjungai dalyvaujant pagal SESV 
185 straipsnį. Tokiomis iniciatyvomis bus 
siekiama veiksmingai pagerinti Europos 
pajėgumus, atitinkančius Sąjungos ir 
valstybių narių politikos uždavinius, 
vystant inovacines technologijas, jas 
išbandant ir demonstruojant ir paverčiant 
naudojamomis sistemomis. Toks 
bendradarbiavimas bus paremtas 
valstybių narių iniciatyva.
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama:
a) piliečių saugumo didinimui – kovai su 
nusikalstamumu ir terorizmu;
b) ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugos ir atsparumo didinimui;
c) saugumo stiprinimui sienų valdymo ir 
laivybos saugumo priemonėmis;
d) kibernetinio saugumo užtikrinimui ir jo 
gerinimui;
e) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;
f) saugumo socialinių aspektų stiprinimui 
ir privatumo bei laisvės internete 
užtikrinimui; 
g) BSGP misijų ir operacijų pajėgumų 
stiprinimui.
_____________
1 COM(2011)274 galutinis.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III skirsnio 6.3 punkto 6.3.3 papunkčio antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) saugumo stiprinimui ir konfliktų 
trečiosiose šalyse transformavimui 
vykdant konfliktų prevenciją, kuriant 
taiką, vykdant dialogą, tarpininkavimą, 
skatinant susitaikymą ir vykdant civilinio 
saugumo sektoriaus reformą;
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PROCEDŪRA

Pavadinimas Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ 
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