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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad teisėkūros pasiūlyme 
nurodytas finansinis paketas yra tik 
orientyras teisėkūros institucijai ir jis 
negali būti galutinai nustatytas, kol nebus 
pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl 
reglamento, kuriuo nustatoma 2014–
2020 m. daugiametė finansinė programa;

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją „Investavimas į ateitį: nauja 
daugiametė finansinė programa siekiant 
konkurencingos, tvarios ir įtraukios 
Europos1; pakartoja, kad siekiant sudaryti 
Sąjungai sąlygas įgyvendinti esamus 
politinius prioritetus ir Lisabonos 
sutartyje numatytas naujas užduotis, taip 
pat reaguoti į nenumatytus įvykius, reikia 
kitoje DFP skirti pakankamai papildomų 
išteklių; atkreipia dėmesį į tai, kad, net 
padidinus kitos DFP išteklius bent 
5 proc., palyginti su 2013 m. lygiu, būtų 
galima tik ribotai prisidėti siekiant 
patvirtintų Sąjungos tikslų ir 
įsipareigojimų bei įgyvendinant 
solidarumo principą; ragina Tarybą, jei ji 
nesutinka su šiuo požiūriu, aiškiai 
nurodyti, kurių jos politinių prioritetų 
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arba projektų galėtų būti visiškai 
atsisakyta, nepaisant įrodytos jų pridėtinės 
vertės Europai;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1c. ypač primena, kad toje pačioje 
rezoliucijoje Europos Parlamentas ragina 
nuo 2013 m. gerokai padidinti 
atitinkamas išlaidas, siekiant sustiprinti, 
skatinti ir užtikrinti mokslinių tyrimų, 
plėtros ir inovacijų finansavimą 
Sąjungoje;

Pakeitimas 4

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. be to, primena savo poziciją, kad 
būsimoje DFP reikėtų numatyti didesnę 
biudžeto išteklių koncentraciją tose 
srityse, kurios skatina ekonomikos 
augimą ir konkurencingumą, pvz., 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, pagal 
Europos masto veiksmų pridėtinės vertės 
ir kompetencijos principus;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti (3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
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strategiją „Europa 2020“, kurioje iškelti 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslai, pabrėžiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, kurios yra pagrindiniai socialinio 
ir ekonominio klestėjimo bei aplinkos 
tvarumo užtikrinimo veiksniai, svarba, be 
to, joje Sąjunga iškelia sau tikslą išlaidas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai padidinti 
tiek, kad iki 2020 m. jos sudarytų 3 % 
bendrojo vidaus produkto, ir parengti 
inovacijų intensyvumo rodiklį. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“ išdėstoma 
strateginė ir integruota mokslinių tyrimų ir 
inovacijų koncepcija, nustatoma sistema 
bei tikslai, kurių siekiant turėtų būti 
prisidedama naudojant būsimą Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą. 
Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
svarbūs kitų strategijos “Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, visų pirma „Tausiai 
išteklius naudojančios Europos“, 
„Globalizacijos eros pramonės politikos“ ir 
„Europos skaitmeninės darbotvarkės“, 
įgyvendinimo veiksniai. Be to, siekiant su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas;

strategiją „Europa 2020“, kurioje iškelti 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslai, pabrėžiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, kurios yra pagrindiniai socialinio 
ir ekonominio klestėjimo bei aplinkos 
tvarumo užtikrinimo veiksniai, svarba, be 
to, joje Sąjunga iškelia sau tikslą išlaidas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai padidinti 
tiek, kad iki 2020 m. jos sudarytų 3 % 
bendrojo vidaus produkto, ir parengti 
inovacijų intensyvumo rodiklį. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“ išdėstoma 
strateginė ir integruota mokslinių tyrimų ir 
inovacijų koncepcija, nustatoma sistema 
bei tikslai, kurių siekiant turėtų būti 
prisidedama naudojant būsimą Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą. 
Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
svarbūs kitų strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, visų pirma „Tausiai 
išteklius naudojančios Europos“, 
„Globalizacijos eros pramonės politikos“ ir 
„Europos skaitmeninės darbotvarkės“, 
įgyvendinimo veiksniai. Be to, siekiant su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas, 
pabrėždama, kad svarbu puoselėti 
stipresnę sąveiką ir papildomumą 
struktūriniams fondams. Tačiau projektų, 
finansuojamų pagal koncepciją, skirtą 
sudaryti sąlygas pažangumui, atranka turi 
būti grindžiama kokybės standartais. 
Siekiant užtikrinti jų tvarią sėkmę, 
ypatingas dėmesys turi būti skiriamas 
projektams, kurie finansuojami pagal 
pažangumo sąlygų sudarymo koncepciją, 
ir juos atidžiai stebėti;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2011 m. vasario 4 d. posėdyje Europos 
Vadovų Taryba pritarė Sąjungos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo bendrų 
strateginių pagrindų koncepcijai, kurios 
paskirtis – pagerinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo efektyvumą 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, ir 
paragino Sąjungą nedelsiant pašalinti 
likusias kliūtis, kurios trukdo pritraukti 
talentų ir investicijų, kad iki 2014 m. būtų 
baigta kurti Europos mokslinių tyrimų 
erdvė ir iš tiesų pradėtų veikti bendroji 
žinių, mokslinių tyrimų ir inovacijų rinka;

(4) 2011 m. vasario 4 d. posėdyje Europos 
Vadovų Taryba pritarė Sąjungos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo bendrų 
strateginių pagrindų koncepcijai, kurios 
paskirtis – pagerinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo efektyvumą 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, ir 
paragino Sąjungą nedelsiant pašalinti 
likusias kliūtis, kurios trukdo pritraukti 
talentų ir investicijų, kad iki 2014 m. būtų 
baigta kurti Europos mokslinių tyrimų 
erdvė ir iš tiesų pradėtų veikti bendroji 
žinių, mokslinių tyrimų ir inovacijų rinka. 
Dėl to reikėtų žymiai padidinti kitam 
septynerių metų laikotarpiui skirtą 
biudžetą, siekiant sustiprinti Sąjungos 
inovacinius gebėjimus, tuo pat metu 
pritraukiant svarbias privataus sektoriaus 
lėšas, skirtas jos veiklai;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje
Europos Parlamentas paragino iš esmės 
supaprastinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą, 2011 m. gegužės 12 d. savo 
rezoliucijoje pabrėžė Inovacijų sąjungos 
svarbą Europai prisitaikant prie po krizės 
pasaulyje nusistovėsiančios tvarkos, 
2011 m. birželio 8 d. savo rezoliucijoje 
atkreipė dėmesį į svarbias išvadas, kurias 
būtina padaryti po tarpinio Septintosios 
bendrosios programos įvertinimo, o 
2011 m. rugsėjo 27 d. savo rezoliucijoje 
pritarė bendros strateginės mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo sistemos 
koncepcijai;

(5) 2010 m. lapkričio 11 d. ir 2011 m. 
birželio 8 d.1 rezoliucijose Europos 
Parlamentas paragino iš esmės 
supaprastinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą, atkreipdamas dėmesį į tai, 
kad bet koks finansavimo didinimas 
turėtų būti vykdomas tik iš esmės 
supaprastinus finansavimo tvarką, 2011 
m. gegužės 12 d. savo rezoliucijoje pabrėžė 
Inovacijų sąjungos svarbą Europai 
prisitaikant prie po krizės pasaulyje 
nusistovėsiančios tvarkos, 2011 m. birželio 
8 d. savo rezoliucijoje atkreipė dėmesį į 
svarbias išvadas, kurias būtina padaryti po 
tarpinio Septintosios bendrosios programos 
įvertinimo, o 2011 m. rugsėjo 27 d. savo 
rezoliucijoje pritarė bendros strateginės 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
sistemos koncepcijai ir ragino kitoje DFP 
padvigubinti biudžetą, skirtą moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, palyginti su 
Septintąja bendrąja programa;
______________
1 Priimti tekstai, P7 TA-PROV(2011)0266.

Pakeitimas 8

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 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“, neiškraipant 
konkurencijos, turėtų būti 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; 
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“ turi būti grindžiamas 
kompetencijos principu ir turi Europai 
suteikti akivaizdžią pridėtinę vertę. Jis 
neturėtų pakeisti nacionalinio 
finansavimo, skirto mokslinių tyrimų 
projektams, o turėtų jį tik papildyti;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) supaprastinimas yra pagrindinis 
programos „Horizontas 2020“ tikslas, į 
kurį turėtų būti visapusiškai atsižvelgta 
kuriant programą, nustatant taisykles, 
valdant jos lėšas ir ją įgyvendinant. 
Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turėtų būti siekiama paskatinti 
universitetus, mokslinių tyrimų centrus, 
pramonę ir visų pirma mažąsias ir 
vidutines įmones aktyviai joje dalyvauti ir 
priimti naujus dalyvius; pagal šią programą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirta visų rūšių parama sujungiama į vieną 
bendrą strateginę programą, į kurią 
įtrauktos supaprastintos paramos formos ir 
kuri grindžiama dalyvavimo taisyklėmis, 
kurių principai taikomi visiems pagal šią 
programą vykdomiems veiksmams. 
Paprastesnės finansavimo taisyklės turėtų 
sumažinti administracinę dalyvavimo naštą 
ir padės mažinti finansines klaidas; 

(15) supaprastinimas yra pagrindinis 
programos „Horizontas 2020“ 
reikalavimas, į kurį turėtų būt visapusiškai 
atsižvelgta kuriant programą, nustatant 
taisykles, valdant jos lėšas ir ją 
įgyvendinant. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti siekiama 
paskatinti universitetus, mokslinių tyrimų 
centrus, pramonę ir visų pirma mažąsias ir 
vidutines įmones aktyviai joje dalyvauti ir 
priimti naujus dalyvius; pagal šią programą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirta visų rūšių parama sujungiama į vieną 
bendrą strateginę programą, į kurią 
įtrauktos supaprastintos paramos formos, 
deramai atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir 
jos artimumą rinkai, ir kuri grindžiama 
dalyvavimo taisyklėmis, kurių principai 
taikomi visiems pagal šią programą 
vykdomiems veiksmams. Paprastesnės 
finansavimo taisyklės turėtų sumažinti 
administracinę dalyvavimo naštą ir padės 
mažinti finansines klaidas; 
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) programa „Horizontas 2020“ turėtų 
užtikrinti, kad paramos gavėjams, 
įskaitant MVĮ, būtų žymiai sumažinta 
biurokratinė našta, kartu suteikiant 
galimybę taikyti diferencijuotą požiūrį 
pagal paramos gavėjo tipą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) tikslinga užtikrinti tinkamą programos 
„Horizontas 2020“ ir jos pirmtakių 
programų užbaigimą, visų pirma toliau 
vykdant daugiametes šių programų 
valdymo priemones, pvz., techninės ir 
administracinės pagalbos finansavimą; 

(18) tikslinga užtikrinti tinkamą programos 
„Horizontas 2020“ ir jos pirmtakių 
programų užbaigimą, visų pirma toliau 
vykdant daugiametes šių programų 
valdymo priemones, pvz., būtiniausios
techninės ir administracinės pagalbos 
finansavimą; 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ gali būti rengiamos papildomos 
programos, kurios gali dalyvauti tik tam 
tikros valstybės narės, Sąjunga gali 
dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės;

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ specialiomis ir skaidriomis 
sąlygomis gali būti rengiamos papildomos 
programos, kuriose gali dalyvauti tik tam 
tikros valstybės narės, Sąjunga gali 
dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės;
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant užtikrinti tinkamą 
pusiausvyrą tarp susitarimu grindžiamos 
ir daugiau atskirai vykdomos mokslinių 
tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių 
diegimo veiklos, ne mažiau kaip 15 proc. 
prioritetui „Visuomenės uždaviniai“ ir 
prioriteto „Pramonės pirmavimas“ 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ skirto biudžeto turėtų būti 
skiriama vadovaujantis principu „iš 
apačios į viršų“ ir turėtų būti orientuota į 
mokslinius tyrimus. Be to, reikėtų rasti 
tinkamą pusiausvyrą tarp mažesnių ir 
didesnių projektų, vykdomų pagal 
prioritetus „Visuomenės uždaviniai“ ir 
„Pramonės pirmavimas“, atsižvelgiant į 
konkrečią sektoriaus struktūrą, veiklos 
rūšį, technologijų ir mokslinių tyrimų 
aplinką;

Pakeitimas 15

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 

(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 
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regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas;

regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas. Tokia sąveika 
neturėtų kelti pavojaus kompetencijos 
principui, kurio turėtų būti laikomasi 
įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ ir dėl jos neturėtų būti vykdomas 
dvigubas tų pačių projektų finansavimas;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) ir programą „Horizontas 2020“, ir 
Sanglaudos politiką siekiama visapusiškai 
suderinti su strategijoje „Europa 2020“ 
numatytais pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo tikslais – rengiamos 
atitinkamos bendrosios strateginės 
programos. Šiai naujai strateginei 
krypčiai reikalingas didesnis ir 
sistemiškesnis bendradarbiavimas 
rengiant abi BSP, siekiant visapusiškai 
sutelkti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
potencialą regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos lygmenimis. Norint išnaudoti 
sąveikas, pažangumui būtinų sąlygų 
priemonės turi būti įtrauktos tiek į 
programą „Horizontas 2020“, tiek į 
sanglaudos politiką nepažeidžiant 
kompetencijos principo;

Pagrindimas

Nors programos „Horizontas 2020“ ir Sanglaudos politikos pobūdis skiriasi, šios dvi 
priemonės yra labai svarbios siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. Taigi išties reikia, 
kad būtų kuriama jų sąveika ir kad jos papildytų viena kitą. Pagal Sanglaudos politiką 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą vykdantys regiono subjektai turi būti parengiami 
dalyvauti „Horizontas 2020“ projektuose ir, kita vertus, pagal Sanglaudos politiką turėtų būti 
teikiamos priemonės, kuriomis naudojantis būtų galima kuo greičiau panaudoti ir paskleisti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus, gautus atliekant pagal programą 
„Horizontas 2020“ finansuojamus pagrindinius mokslinius rinkos tyrimus. Norint susieti dvi 
programas, „Horizontas 2020“ turėtų numatyti tam tikras priemones galimiems pažangumo 
centrams nustatyti, iš jų geriausiems suteikiant kompetencijos pripažinimo ženklą.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) Europos vietos, regionų ir 
nacionalinės valdžios institucijoms tenka 
svarbus vaidmuo įgyvendinant Europos 
mokslinių tyrimų erdvę ir užtikrinant 
veiksmingą Sąjungos finansinių 
priemonių koordinavimą, ypač skatinant 
programos „Horizontas 2020“ ir 
struktūrinių fondų sąsajas, atsižvelgiant į 
regionų inovacijų strategijas, pagrįstas 
pažangiąja specializacija. Regionams taip 
pat tenka svarbus vaidmuo skleidžiant bei 
įgyvendinant programos „Horizontas 
2020“ rezultatus ir siūlant papildomas 
finansavimo priemones, įskaitant 
viešuosius pirkimus;

Pagrindimas

Kadangi nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms tenka pagrindinis vaidmuo 
Sanglaudos politikos programavimo ir įgyvendinimo srityje, jų indėlis bus svarbus kuriant ir 
vykdant reikiamą šios politikos ir programos „Horizontas 2020“ sąveiką. Siekiant 
visapusiškai išnaudoti sąveikos galimybes, regioninės valdžios institucijos turi parengti savo 
mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas pažangiosios specializacijos srityje ir supaprastinti 
naudojimąsi pagal „Horizontas 2020“ vykdomų mokslinių tyrimų rezultatais, skiriant daug 
dėmesio draugiškų rinkos sąlygų ir verslo aplinkos kūrimui. Europos Komisija savo veiksmais 
galėtų prisidėti įgyvendinant šią koncepciją valstybių narių lygmeniu.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) MVĮ suteikia gerų galimybių 
inovacijoms ir plėtrai Europoje. Todėl 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, 
turi aktyviai dalyvauti įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“. Taip būtų 

(27) MVĮ suteikia gerų galimybių 
inovacijoms ir plėtrai Europoje. Todėl 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, 
turi aktyviai dalyvauti įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“. Taip būtų 
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prisidedama siekiant Smulkiojo verslo akto 
tikslų;

prisidedama siekiant Smulkiojo verslo akto 
tikslų. Programa „Horizontas 2020“ 
turėtų pasiūlyti būtinas paskatas, skirtas 
MVĮ pritraukti prie šio tipo finansavimo 
Europos Sąjungos lygmeniu, ir suteikti 
taisyklių ir priemonių rinkinį, dėl kurio 
MVĮ prieiga prie finansavimo žymiai 
pagerėtų;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas visoms vidaus 
rinkoje veikiančioms įmonėms, programoje 
„Horizontas 2020“ numatytas finansavimas 
turėtų būti teikiamas pagal valstybės 
pagalbos taisykles – taip siekiama viešųjų 
išlaidų veiksmingumo ir išvengti rinkos 
iškraipymo, pavyzdžiui, privačiojo 
sektoriaus finansavimo išstūmimo, 
neefektyvių rinkos struktūrų kūrimo ar 
neefektyvių įmonių išlaikymo;

(31) siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas visoms vidaus 
rinkoje veikiančioms įmonėms, programoje 
„Horizontas 2020“ numatytas finansavimas 
turėtų būti teikiamas pagal valstybės 
pagalbos taisykles, įskaitant Bendrijos 
valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, 
taikomajai veiklai ir naujovių diegimui 
sistemą ir naujausią persvarstytą šio 
dokumento variantą – taip siekiama 
viešųjų išlaidų veiksmingumo ir išvengti 
rinkos iškraipymo, pavyzdžiui, privačiojo 
sektoriaus finansavimo išstūmimo, 
neefektyvių rinkos struktūrų kūrimo ar 
neefektyvių įmonių išlaikymo;

Pagrindimas

Per daug orientuojantis į trumpalaikės, glaudžiai su rinka susietos inovacijų veiklos 
finansavimą gali būti iškraipoma konkurencija ir gali sumažėti ilgalaikių pagrindinių 
mokslinių tyrimų, kurie dažnai yra radikalių, proveržio inovacijų pagrindas, skaičius. Todėl 
reikėtų atsižvelgti ne tik į valstybės pagalbos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje 
taisyklių formuluotę, bet ir į jų esmę.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) siekiant užtikrinti papildomumą, 
didesnį veiksmingumą ir žinomumą 
visuomenėje, taip pat geresnę sąveiką, 
būtina geriau koordinuoti ES ir valstybių 
narių išlaidas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimui. Komisija, 
atsižvelgdama į šiame reglamente 
numatytą įvertinimo procesą, turėtų 
pateikti konkrečius įrodymus, jei jų yra, 
ar buvo pasiektas ES biudžeto ir valstybių 
narių biudžetų papildomumas ir sąveika, 
įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ 
mokslinių tyrimų ir plėtros tikslus ir 
strategijos „Europa 2020“ inovacijų 
pagrindinį rodiklį;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) programa „Horizontas 2020“ turėtų 
užtikrinti kuo didesnį su Europos 
Sąjungos biudžetu susijusių naujoviškų 
finansinių priemonių ir mechanizmų 
skaidrumą, atskaitomybę ir demokratinę 
priežiūrą, ypač jų indėlio (numatomo ir 
realaus) siekiant Europos Sąjungos tikslų 
požiūriu;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
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strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą.

strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo ir viešojo sektorių 
investicijas, kurti naujas darbo vietas, 
skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą bei užtikrinti Europos ilgalaikį 
tvarų augimą ir konkurencingumą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dėl Europoje kilusios finansų ir ekonomikos krizės sumažintus biudžetus, 
reikėtų apsvarstyti pažangių investicijų į didelę pridėtinę vertę kuriančias sritis, kaip antai 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, galimybę. Viešasis finansavimas šioje srityje turi išlikti 
toks pat arba būti padidintas, o programos „Horizontas 2020“ lėšos šiuo atžvilgiu turi būti 
aktyviau naudojamos. Kita vertus, visos ES viešojo sektoriaus investicijos turi būti pagrįstos 
socialine, ekonomine ir teritorine Sąjungos sanglauda.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir 
inovacijomis grindžiamą ekonomiką, 
pritraukdama pakankamai papildomų lėšų 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms. Taip ji padeda įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“ ir kitų sričių 
Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, kad 
būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). 
Atitinkami veiklos kokybės rodikliai 
nustatyti I priedo įžangoje.

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir 
inovacijomis grindžiamą ekonomiką, 
pritraukdama pakankamai papildomų lėšų 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms. Taip ji padeda įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“ ir kitų sričių 
Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, kad 
būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). 
Apskaičiuota, kad įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ iki 2030 m. bus 
sukurta papildomai 0,92 % BVP, 1,37 % 
eksporto, -0,15 % importo ir 0,40 % 
užimtumo. Atitinkami veiklos kokybės 
rodikliai nustatyti I priedo įžangoje. 
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklai pagal SESV XIX antraštinę dalį
skirta suma 5 straipsnio 2 dalyje 
nustatytiems prioritetams paskirstoma taip:

2. Veiklai skirta suma 5 straipsnio 2 dalyje 
nustatytiems prioritetams paskirstoma taip:

a) pažangus mokslas – 27818 mln. EUR; a) pažangus mokslas – 31,705 % 1 dalyje 
nurodyto finansinio paketo;

b) pramonės pirmavimas – 20280 mln. 
EUR;

b) pramonės pirmavimas – 22,544 % 1 
dalyje nurodyto finansinio paketo;

c) visuomenės uždaviniai – 35888 mln. 
EUR.

c) visuomenės uždaviniai – 39,589 % 1 
dalyje nurodyto finansinio paketo;

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams yra 2212 mln. EUR.

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams yra 2,521 %. 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo.

Preliminarus paskirstymas konkretiems 
prioritetų tikslams ir didžiausia bendra 
įnašo suma, skirta Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams, nustatyti II priede.

Preliminarus paskirstymas konkretiems 
prioritetų tikslams ir didžiausia bendra 
įnašo suma, skirta Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams, nustatyti II priede. Metinius 
asignavimus tvirtina biudžeto valdymo 
institucija, nepažeisdama Reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m. 
daugiametė finansinė programa, ir 201Z 
m. XX mėn. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir 
patikimo finansų valdymo nuostatų.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam iš 

3. Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam 
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programos „Horizontas 2020“ didžiausią 
3194 mln. EUR įnašą, kaip nustatyta II 
priede. Europos inovacijos ir 
technologijos institutas finansuojamas 
skiriant jam pirmą 1542 mln.  EUR 
asignavimų sumą, skirtą veiklai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
XVII antraštinę dalį. Antras asignavimų 
suma, kuri yra iki 1652 mln. EUR, 
skiriama, atlikus 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą vertinimą. Ši papildoma suma 
skiriama proporcingai, kaip nurodyta II 
priede, iš 2 dalies b punkte nurodyto 
prioriteto „Pramonės pirmavimas“ 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ numatytos sumos ir iš 
sumos, numatytos 2 dalies c punkte 
nurodytam prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“.

daugiausia 3,64 % 1 dalyje nurodyto 
finansinio paketo.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinius EIT asignavimus tvirtina 
biudžeto valdymo institucija, 
nepažeisdama Reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa, ir 201Z m. XX mėn. 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
biudžetinės drausmės nuostatų.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms arba iškilus naujiems 

5. Kad susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms arba iškilus naujiems 
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netikėtumams ir poreikiams būtų galima 
imtis veiksmų, Komisija, atsižvelgdama į 
šio straipsnio 3 dalies nuostatas ir po 
atlikto šio reglamento 26 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto programos „Horizontas 
2020“ tarpinio vertinimo, per kasmetę 
biudžeto sudarymo procedūrą gali 
peržiūrėti 2 dalyje prioritetams nustatytas 
sumas ir preliminarų paskirstymą pagal 
konkrečius šių prioritetų tikslus, nustatytus 
II priede, ir perskirstyti prioritetams ir 
konkretiems tikslams skirtus asignavimus 
iki 10 % pradinės orientacinės kiekvienam 
prioritetui paskirtos asignavimų sumos ir 
iki 10 % pradinės orientacinės kiekvienam 
konkrečiam tikslui paskirtos asignavimų 
sumos. Tai neapima Jungtinio tyrimų 
centro tiesioginiams veiksmams skirtos 2 
dalyje nustatytos sumos arba 3 dalyje 
nustatyto Europos inovacijos ir 
technologijos institutui skirto įnašo.

netikėtumams ir poreikiams būtų galima 
imtis veiksmų, Komisija, atsižvelgdama į 
šio straipsnio 3 dalies nuostatas ir po 
atlikto šio reglamento 26 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto programos „Horizontas 
2020“ tarpinio vertinimo, per kasmetę 
biudžeto sudarymo procedūrą ir 
laikydamasi metinės biudžeto sudarymo 
procedūros ir nepažeisdama biudžeto 
valdymo institucijos prerogatyvų gali 
peržiūrėti 2 dalyje prioritetams nustatytas 
sumas ir preliminarų paskirstymą pagal 
konkrečius šių prioritetų tikslus, nustatytus 
II priede, ir perskirstyti prioritetams ir 
konkretiems tikslams skirtus asignavimus 
iki 10 % pradinės orientacinės kiekvienam 
prioritetui paskirtos asignavimų sumos ir 
iki 10 % pradinės orientacinės kiekvienam 
konkrečiam tikslui paskirtos asignavimų 
sumos.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) EEE susitarimą pasirašiusios ELPA 
šalys pagal to susitarimo sąlygas;

Pakeitimas 29

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 

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 
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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.

rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, dalyvavimo 
moksliniuose tyrimuose ir inovacijose 
visoje Sąjungoje plėtimui, 
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.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Žmogiškieji ištekliai

Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ propaguojama mokslininko karjera 
ir didinamas jos patrauklumas visoje 
Europoje. Dėl šios priežasties ji 
įgyvendinama taip, kad būtų skatinamas 
bendrosios mokslininkų rinkos 
sukūrimas, visų pirma pagal šią programą 
numatant atitinkamus mechanizmus 
mokslininkų darbo užmokesčio 
skirtumams mažinti.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač daug dėmesio skiriama 
proporcingumo principui, teisei į 
privatumą, teisei į asmens duomenų 

Ypač daug dėmesio skiriama 
proporcingumo principui, teisei į 
privatumą, teisei į asmens duomenų 
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apsaugą, teisei į asmens fizinę ir psichinę 
neliečiamybę, teisei į nediskriminavimą ir 
poreikį užtikrinti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį.

apsaugą, teisei į asmens fizinę ir psichinę 
neliečiamybę, teisei į nediskriminavimą dėl 
pilietybės, etninės kilmės, negalios, 
religijos ar tikėjimo, amžiaus, lyties ar 
lytinės orientacijos ir poreikį užtikrinti 
aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Struktūrinių fondų sąveika
Programa „Horizontas 2020“ padeda 
panaikinti Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų atskirtį – sudaromos sąlygos 
kurti sąveiką su sanglaudos politika, 
pagal kurią teikiama parama moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, koordinuotai 
įgyvendinant viena kitą papildančias 
priemones. Kai tik įmanoma, bus 
skatinamas šių dviejų priemonių 
sąveikumas ir bus raginama teikti 
kaupiamąjį ar mišrų finansavimą 
nepažeidžianti kompetencijos principo. 
Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ prisidedama prie kompetencijos 
centrų nustatymo, jų potencialo 
įvertinimo ir jų matomumo didinimo 
suteikiant kompetencijos pripažinimą.

Pagrindimas

Kaip nurodyta siūlomoje naujoje 26a konstatuojamojoje dalyje, nors programos „Horizontas 
2020“ ir Sanglaudos politikos pobūdis skiriasi, šios dvi priemonės yra labai svarbios siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų. Taigi išties reikia, kad jos būtų sąveikios ir papildytų viena 
kitą. Pagal Sanglaudos politiką mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą vykdantys regiono 
subjektai turi būti parengiami dalyvauti „Horizontas 2020“ projektuose ir, kita vertus, pagal 
Sanglaudos politiką turėtų būti teikiamos priemonės, kuriomis naudojantis būtų galima kuo 
greičiau panaudoti ir paskleisti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus, gautus 
atliekant pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamus pagrindinius mokslinius rinkos 
tyrimus.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje 
„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui. MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas yra vertinimo ir 
stebėsenos priemonių dalis.

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje 
„Horizontas 2020“ ir inovacinį poveikį 
šioms įmonėms. MVĮ dalyvavimo 
kiekybinis ir kokybinis vertinimas yra 
vertinimo ir stebėsenos priemonių dalis.
Komisija ypač užtikrina kaip galima 
didesnį MVĮ dalyvavimą programoje 
„Horizontas 2020“, suteikdama būtiną 
pagalbą, kuri padėtų joms įvykdyti 
reikalavimus ir pagerintų jų prieigą prie 
programos lėšų.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tikimasi, kad taikant 1 ir 2 dalyse 
išdėstytą integruotą koncepciją apie 15 % 
bendro konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto teks MVĮ.

3. Tikimasi, kad taikant 1 ir 2 dalyse 
išdėstytą integruotą koncepciją (i) ne 
mažiau kaip 15 % bendro konkrečiam 
tikslui „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ ir 
prioritetui „Visuomenės uždaviniai“ skirto 
biudžeto teks MVĮ ir (ii) 50 % programoje 
dalyvaujančių MVĮ diegs įmonėje ar 
rinkoje neišbandytas inovacijas projekto 
laikotarpiu ir trejus metus po jo.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ilgalaikiai visų partnerių įsipareigojimai 
atsižvelgiant į bendrą viziją ir aiškiai 
apibrėžtus tikslus;

c) ilgalaikiai visų partnerių finansiniai
įsipareigojimai atsižvelgiant į bendrą viziją 
ir aiškiai apibrėžtus tikslus;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos sklaida ir komunikacija yra 
neatskiriama visų veiksmų, kurie remiami 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
užduotis.

Informacijos sklaida ir komunikacija yra 
neatskiriama visų veiksmų, kurie remiami 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
užduotis, ypatingą dėmesį skiriant šios 
informacijos teikimui taip, kad su ja būtų 
lengva susipažinti visiems, ypač 
neįgaliems asmenims.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti
informuotumą ir palengvinti prieigą prie 
finansavimo pagal programą „Horizontas 
2020“, visų pirma tiems regionams ar tų 
tipų dalyviams, kuriems nėra tinkamai 
atstovaujama;

a) iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir palengvinti prieigą prie 
finansavimo pagal programą „Horizontas 
2020“, visų pirma tiems regionams ar tų 
tipų dalyviams, kuriems nėra tinkamai 
atstovaujama, o taip yra su neįgaliais 
mokslininkais ir dalyviais;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje 
Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, atlieka Europos inovacijos ir 
technologijos instituto vertinimą. Po tokio 
vertinimo Europos inovacijos ir 
technologijos institutui skiriama antroji 
asignavimų suma, kaip nurodyta 6 
straipsnio 3 dalyje. Atliekant vertinimą 
vertinama Europos inovacijos ir 
technologijos instituto padaryta pažanga, 
atsižvelgiant į visus šiuos rodiklius:

a) Iki 2016 m. pabaigos Komisija, 
padedama nepriklausomų ekspertų, atlieka 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto vertinimą. Po tokio vertinimo 
Europos inovacijos ir technologijos 
institutui skiriama antroji asignavimų
suma, kaip nurodyta 6 straipsnio 3 dalyje. 
Atliekant vertinimą vertinama Europos 
inovacijos ir technologijos instituto 
padaryta pažanga, atsižvelgiant į visus 
šiuos rodiklius:

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) suderintas trečios žinių ir inovacijų 
bendrijų grupės kūrimo grafikas ir 
numatyti esamų ŽIB finansiniai poreikiai, 
atsižvelgiant į konkrečias jų plėtros 
aplinkybes; ir

ii) sėkmė kuriant naujas žinių ir 
inovacijos bendrijas ir numatyti esamų ŽIB 
finansiniai poreikiai, atsižvelgiant į 
konkrečias jų plėtros aplinkybes; ir

Pagrindimas

Siekiant padidinti skaidrumą, EIT finansavimas turėtų būti skirtas kaip viena atskira biudžeto 
pozicija. Taip pat svarbu, kad EIT būtų suteikta visa prieiga prie jo finansavimo, siekiant, kad 
jis galėtų optimaliai įgyvendinti savo uždavinius. Tačiau EIT taip pat privalo įrodyti, kad gali 
įgyvendinti savo uždavinius. Jei MTE nustato, kad EIT negali įgyvendinti savo uždavinių, jis 
turi sustabdyti veiklą ir likusį finansavimą vienodomis dalimis padalinti trims programos 
ramsčiams.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) Europos inovacijos ir technologijos 
instituto bei žinių ir inovacijų bendrijų 

iii) Europos inovacijos ir technologijos 
instituto bei žinių ir inovacijų bendrijų 
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indėlis įgyvendinant programos 
„Horizontas 2020“ prioritetą „Visuomenės 
uždaviniai“ ir konkretų tikslą „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“.

indėlis įgyvendinant programos 
„Horizontas 2020“ prioritetą „Visuomenės 
uždaviniai“ ir konkretų tikslą „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir Europos mokslinių 
tyrimų erdvę.

Pagrindimas

Į vertinimą būtina įtraukti EIT ir EMTE sąveiką.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje ir 
atsižvelgdama į Septintosios bendrosios
programos ex–post vertinimą, kuris turi 
būti užbaigtas iki 2015 m. pabaigos, ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto vertinimą, Komisija, padedama 
nepriklausomų ekspertų, parengia tarpinį 
programos „Horizontas 2020“, jos 
specialiosios programos (įskaitant Europos 
mokslinių tyrimų tarybą) vertinimą ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos vertinimą (vertinami 
rezultatai ir pažanga užtikrinant poveikį), 
siekiant nustatyti, ar pavyko pasiekti 
programos „Horizontas 2020“ tikslus, 
tolesnį visų priemonių aktualumą, 
efektyvumą ir išteklių naudojimą, būsimo 
paprastinimo mastą ir Europos pridėtinę 
vertę. Atliekant tą vertinimą taip pat 
atsižvelgiama į aspektus, susijusius su visų 
regionų dalyvių, MVĮ ir lyčių 
pusiausvyros skatinimo finansavimo 
galimybėmis. Atliekant tą vertinimą 
papildomai atsižvelgiama į priemonių 
indėlį užtikrinant Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio rezultatus. 

b) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje ir 
atsižvelgdama į Septintosios bendrosios 
programos ex–post vertinimą, kuris turi 
būti užbaigtas iki 2015 m. pabaigos, ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto vertinimą, Komisija, padedama 
nepriklausomų ekspertų, parengia tarpinį 
programos „Horizontas 2020“, jos 
specialiosios programos (įskaitant Europos 
mokslinių tyrimų tarybą) vertinimą ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos vertinimą (vertinami 
rezultatai ir pažanga užtikrinant poveikį), 
siekiant nustatyti, ar pavyko pasiekti 
programos „Horizontas 2020“ tikslus, 
tolesnį visų priemonių aktualumą, 
efektyvumą ir išteklių naudojimą, būsimo 
paprastinimo mastą ir Europos pridėtinę 
vertę. Atliekant tą vertinimą taip pat 
atsižvelgiama į aspektus, susijusius su 
Sąjungos mokslo ir inovacijų bazės 
kompetencijos lygio visuose regionuose
didinimo, MVĮ ir lyčių pusiausvyros 
skatinimo finansavimo galimybėmis.
Atliekant tą vertinimą papildomai 
atsižvelgiama į priemonių indėlį 
užtikrinant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
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ilgalaikio poveikio rezultatus. 

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, atsižvelgdama į 1 straipsnio 
b punkte numatytą įvertinimo procesą, 
pateikia konkrečius įrodymus, jei jų yra, 
ar buvo pasiektas Sąjungos biudžeto ir 
valstybių narių biudžetų papildomumas ir 
sąveika, įgyvendinant strategijos „Europa 
2020“ mokslinių tyrimų ir plėtros tikslą ir 
strategijos „Europa 2020“ inovacijų 
pagrindinį rodiklį.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo įžanginės dalies I dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Įgyvendinant tikslą Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra plėtojama Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūra iki 2020 m. ir 
vėlesniu laikotarpiu, didinamas inovacijų 
potencialas ir žmogiškasis kapitalas, o visa 
tai papildoma susijusia Sąjungos politika ir 
tarptautiniu bendradarbiavimu.

d) Įgyvendinant tikslą Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra plėtojama pasaulinio lygio
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra 
iki 2020 m. ir vėlesniu laikotarpiu, 
didinamas ir plėtojamas Sąjungos mokslo 
ir inovacijų bazės kompetencijos lygis ir 
žmogiškasis kapitalas, o visa tai papildoma 
susijusia Sąjungos politika ir tarptautiniu 
bendradarbiavimu. Siekiant pritraukti 
papildomų lėšų šioms investicijoms ir 
skatinti veiksmingus pramonės ir mokslo 
ryšius, turi būti tinkamai panaudota 
„Sąjungos paskolų ir garantijų paslauga 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms“.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo įžanginės dalies III dalies pirmos pastraipos e punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir žaliavų 
tiekimas;

e) kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir tausus žaliavų
naudojimas;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo įžanginės dalies III dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą ir jo 
poveikį visuomenei, pirmenybę teikiant 
naujai su inovacija susijusiai veiklai, pvz., 
bandymui, demonstravimui, bandymo 
įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4.1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi nustatyti atitinkamą ir stabilų 
pagrindą mokslinių tyrimų infrastruktūrai 
kurti, išlaikyti ir veikti, jei nori, kad jos 
moksliniai tyrimai išliktų pasaulinio lygio. 
Tam reikia esminio ir veiksmingo
Sąjungos, nacionalinių ir regioninių rėmėjų 

Europa turi nustatyti atitinkamą ir stabilų 
pagrindą mokslinių tyrimų infrastruktūrai 
kurti, išlaikyti ir veikti, jei nori, kad jos 
moksliniai tyrimai išliktų pasaulinio lygio. 
Tam reikia skirti reikalingų išteklių iš 
„Sąjungos paskolų ir garantijų paslaugos 
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bendradarbiavimo, todėl stipriais ryšiais su 
sanglaudos politika bus siekiama užtikrinti 
sąveiką ir nuoseklų požiūrį.

moksliniams tyrimams ir inovacijoms“,
siekiant pritraukti papildomų lėšų 
minėtoms investicijoms ir skatinti 
veiksmingus pramonės ir mokslo ryšius. 
Taip pat reikia veiksmingo Sąjungos, 
nacionalinių ir regioninių rėmėjų 
bendradarbiavimo, todėl stipriais ryšiais 
su sanglaudos politika bus siekiama 
užtikrinti sąveiką ir nuoseklų požiūrį.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo konkrečiu tikslu atkreipiamas 
dėmesys į pagrindinį Inovacijų sąjungos 
pavyzdinės iniciatyvos įsipareigojimą, 
kuriuo pabrėžiama, kokią didelę reikšmę 
turi pasaulinio lygmens mokslinių tyrimų 
infrastruktūra, sudarant sąlygas proveržį 
skatinantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Šia iniciatyva pabrėžiama, 
kad reikia suburti visos Europos išteklius, 
ir, tam tikrais atvejais pasaulio lygmeniu, 
siekiant sukurti ir valdyti mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą. Taip pat pavyzdinėje 
iniciatyvoje Europos skaitmeninė 
darbotvarkė pabrėžiama būtinybė 
sustiprinti Europos elektroninę 
infrastruktūrą ir minima inovacijų diegimo 
grupių svarba, kuriant Europos inovacijų 
pranašumą.

Šiuo konkrečiu tikslu atkreipiamas 
dėmesys į pagrindinį Inovacijų sąjungos 
pavyzdinės iniciatyvos įsipareigojimą, 
kuriuo pabrėžiama, kokią didelę reikšmę 
pasaulinio lygio mokslinių tyrimų 
infrastruktūra turi proveržį skatinantiems 
moksliniams tyrimams ir Sąjungos mokslo 
ir inovacijų bazės kompetencijos lygio 
stiprinimui bei didinimui. Šia iniciatyva 
pabrėžiama, kad reikia suburti visos 
Europos išteklius, ir, tam tikrais atvejais 
pasaulio lygmeniu, siekiant sukurti ir 
valdyti mokslinių tyrimų infrastruktūrą. 
Taip pat pavyzdinėje iniciatyvoje 
„Europos skaitmeninė darbotvarkė“
pabrėžiama būtinybė sustiprinti Europos 
elektroninę infrastruktūrą ir minima 
inovacijų diegimo grupių svarba, kuriant 
Europos inovacijų pranašumą.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų didelio poveikio ir pramonės 
technologijų, įskaitant DPT, atžvilgiu 
pagrindinis tikslas bus skatinti technologijų 

Visų didelio poveikio ir pramonės 
technologijų, įskaitant DPT, atžvilgiu
pagrindinis tikslas bus skatinti technologijų 
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tarpusavio sąveiką ir jas taikyti 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinius. Į tai 
bus visapusiškai atsižvelgta rengiant ir 
įgyvendinant darbotvarkes ir prioritetus. 
Todėl reikia, kad nustatant ir įgyvendinant 
prioritetus visapusiškai dalyvautų 
skirtingus lūkesčius turinčios 
suinteresuotosios šalys. Tam tikrais 
atvejais reikės veiksmų, kurie bendrai 
finansuojami per didelio poveikio ir 
pramonės technologijas, ir sprendžiant 
atitinkamus visuomenės uždavinius. Tai 
apims bendrą finansavimą viešosioms ir 
privačioms partnerystėms, kuriomis 
siekiama sukurti technologijas ir jas taikyti 
sprendžiant visuomenės uždavinius.

tarpusavio sąveiką ir jas taikyti 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinius. Į tai 
bus visapusiškai atsižvelgta rengiant ir 
įgyvendinant darbotvarkes ir prioritetus. 
Todėl reikia, kad nustatant ir įgyvendinant 
prioritetus visapusiškai dalyvautų 
skirtingus lūkesčius turinčios 
suinteresuotosios šalys. Tam tikrais 
atvejais reikės veiksmų, kurie būtų bendrai 
finansuojami per didelio poveikio ir 
pramonės technologijas, ir sprendžiant 
atitinkamus visuomenės uždavinius. Tai 
apims bendrą finansavimą viešosioms ir 
privačioms partnerystėms bei 
partnerystėms su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, kuriomis siekiama sukurti 
technologijas bei metodus ir juos taikyti 
sprendžiant visuomenės uždavinius.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
reumatas, raumenų ir kaulų sistemos 
ligos, neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, antsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
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nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos.

nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
120 mln. Sąjungos piliečių serga reumatu, 
raumenų ir kaulų sistemos ligomis, 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, ir kitus sutrikimus), su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR, o su reumatu, raumenų ir 
kaulų sistemos ligomis susijusios bendros 
išlaidos siekia 240 mlrd. EUR. Kai kurias 
iš šių ligų lemia aplinkos, gyvenimo būdo 
ir socialiniai bei ekonominiai veiksniai; 
apytiksliai įvertinta, kad su šiais veiksniais 
galima sieti iki vieno trečdalio pasauliui 
tenkančios ligų naštos.

Pagrindimas

According to scientific evidence, rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the major 
chronic conditions affecting European citizens. Among others, this evidence comes from the 
EUMUSC.NET project, an ongoing study co-funded by the European Commission, which 
proves that rheumatic and musculoskeletal diseases are one of the most prevalent, disabling 
and costly diseases. They represent an enormous burden on individuals and societies in the 
EU, particularly taking into account that they are one of the main diseases preventing older 
people to have a healthy, active and independent life. As the text of the Horizon 2020 
Framework Programme may orient future developments when it comes to prioritising 
research areas for funding, it is crucial that the main diseases linked to major societal 
challenges are accurately and fairly mentioned.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl sprendžiant šį uždavinį pagrindinis 
tikslas bus skatinti Sąjungos šalis, pasaulio 
valstybes ir atitinkamas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenes naujoviškai 
bendradarbiauti. Turėtų būti sistemingai 
siekiama piliečius susieti su pramone, 
remti socialinių ir technologinių inovacijų 
procesus, skatinti pažangų ir piliečių 

Todėl sprendžiant šį uždavinį pagrindinis 
tikslas bus skatinti Sąjungos šalis, pasaulio 
valstybes ir atitinkamas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenes naujoviškai 
bendradarbiauti. Turėtų būti sistemingai 
siekiama piliečius susieti su pramone, 
remti socialinių ir technologinių inovacijų 
procesus, skatinti pažangų ir piliečių 
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dalyvavimu grindžiamą viešą 
administravimą bei faktinių duomenų baze 
grindžiamą politikos formavimą, kad visų 
šių rūšių veikla taptų aktualesnė politikos 
formuotojams, socialiniams ir 
ekonominiams dalyviams bei piliečiams. 
Šiuo atžvilgiu inovacijos ir moksliniai 
tyrimai yra būtina išankstinė Europos 
pramonės ir paslaugų konkurencingumo 
sąlyga, visų pirma saugumo, skaitmeninės 
plėtros ir privatumo apsaugos srityse.

dalyvavimu grindžiamą viešą 
administravimą bei faktinių duomenų baze 
grindžiamą politikos formavimą, kad visų 
šių rūšių veikla taptų aktualesnė politikos 
formuotojams, socialiniams ir 
ekonominiams dalyviams bei piliečiams. 
Šiuo atžvilgiu inovacijos ir moksliniai 
tyrimai yra būtina išankstinė Europos 
pramonės ir paslaugų konkurencingumo 
sąlyga, visų pirma saugumo, skaitmeninės 
plėtros ir privatumo apsaugos srityse. 
Būtinų pokyčių įgyvendinimo sėkmė iš 
tiesų priklauso nuo to, ar visuomenė rems 
mokslo ir inovacijų procesą ir jo teikiamą 
naudą. To siekiant itin svarbu dėmesį 
skirti socialiniams visuomenės problemų 
aspektams, įtraukiant ne tik pramonės 
veikėjus, bet ir mokslininkus ir 
universitetus, taip pat pilietinę visuomenę 
ir jos organizacijas bei institucijas.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.2 punkto antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui siekiant, 
kad mokslas būtų vykdomas kartu su 
visuomene ir visuomenei skiriamas;

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto paskirstymas (mln. EUR):

Orientacinis programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto paskirstymas (mln. EUR):

I Pažangus mokslas: 27818 I Pažangus mokslas: 31,705 %
1. Europos mokslinių tyrimų 15008 1. Europos mokslinių 
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taryba tyrimų taryba
2. Ateities ir kuriamos 
technologijos

3505 2. Ateities ir 
besiformuojančios
technologijos

3. Marie Curie veiksmai
siekiant ugdyti 
kvalifikacijas, mokyti ir 
plėtoti karjerą

6503 3. veiksmai pagal 
programą „Marie Curie“ 
siekiant ugdyti 
kvalifikacijas, mokyti ir 
plėtoti karjerą

4. Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūra (įskaitant e. 
infrastruktūrą)

2802 4. Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūra 
(įskaitant e. infrastruktūrą)

II Pramonės pirmavimas: 20280 II Pramonės 
pirmavimas:

22,544 %

1. Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas*

15580, o 
500 šios 
sumos –

EIT

1. Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir 
pramonės technologijas*

2. Prieiga prie rizikos 
kapitalo**

4000 2. Prieiga prie rizikos 
kapitalo**

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700 3. Inovacijų diegimas 
MVĮ

III Visuomenės uždaviniai: 35888 III Visuomenės 
uždaviniai:

39,589 %

1. Sveikata, demografiniai 
pokyčiai ir gerovė;

9077, o 
292 šios 
sumos –

EIT

1. Sveikata, demografiniai 
pokyčiai ir gerovė;

2. Maisto tiekimo 
užtikrinimas, tvarus žemės 
ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir 
bioekonomika;

4694, o 
150 šios 
sumos –

EIT

2. Maisto tiekimo 
užtikrinimas, tvarus žemės 
ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir 
bioekonomika;

3. Saugi, švari ir efektyviai 
naudojama energija

6537, o 
210 šios 
sumos –

EIT

3. Saugi, švari ir 
efektyviai naudojama 
energija

4. Išmanios, netaršios ir 
integruotos transporto 
sistemos

7690, o 
247 šios 
sumos –

EIT

4. Išmanios, netaršios ir 
integruotos transporto 
sistemos

5. Kova su klimato kaita, 
išteklių naudojimo 
efektyvumas ir žaliavų 

3573, o 
115 šios 
sumos –

EIT

5. Kova su klimato kaita, 
išteklių naudojimo 
efektyvumas ir žaliavų 
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tiekimas tiekimas 
6. Integracinė, inovacijas 
diegianti ir saugi visuomenė

4317, o 
138 šios 
sumos –

EIT

6. Integracinė, inovacijas 
diegianti ir saugi 
visuomenė

Europos inovacijos ir 
technologijos institutas 
(EIT) 

1542 
+1652

***

Europos inovacijos ir 
technologijos institutas 
(EIT) 

3,64 %

Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniai tiesioginiai 
veiksmai

2212 Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniai 
tiesioginiai veiksmai

2,521 %

IŠ VISO 87740 IŠ VISO 100 %
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