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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 pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto 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 (DFP);

Pakeitimas 2

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. primena savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliuciją dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai1; 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 
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prisidėti siekiant patvirtintų Sąjungos 
tikslų ir įsipareigojimų ir įgyvendinant 
Sąjungos solidarumo principą; ragina 
Tarybą, jei ji nepritaria šiam požiūriui, 
aiškiai nurodyti, kurių jos politinių 
prioritetų arba projektų būtų galima 
visiškai atsisakyti, nepaisant įrodytos jų 
pridėtinės vertės Europai;
_______________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 3

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. be to, primena savo poziciją, kad 
būsimoje DFP turi būti numatyta didesnė 
biudžeto išteklių koncentracija tose 
srityse, kurios skatina ekonomikos 
augimą ir konkurencingumą, pvz., 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse, 
vystomose pagal ES masto veiksmų 
pridėtinės vertės ir kompetencijos 
principus;

Pakeitimas 4

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 d dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1d. be kita ko, primena, kad toje pačioje 
rezoliucijoje Europos Parlamentas ragina 
gerokai padidinti atitinkamas 2013 m. 
išlaidas, siekiant stiprinti, skatinti ir 
užtikrinti mokslinių tyrimų, technologijų 
plėtros ir inovacijų finansavimą 
Sąjungoje;

Pakeitimas 5
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pagal Bendrijos mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą (toliau – Euratomo 
programa) bus remiami branduoliniai 
moksliniai tyrimai, ši programa padės 
siekti bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos, sukurtos [...]
Reglamentu (ES) Nr. XX/XXXX (toliau –
bendroji programa „Horizontas 2020“), 
tikslų, bus sudarytos palankesnės sąlygos 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“, kurti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę bei jai 
veikti;

(3) pagal Bendrijos mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą (toliau – Euratomo 
programa) bus remiama branduolinių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
kompetencija, ši programa padės siekti 
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos, sukurtos ... m. ... ... d.
reglamentu (ES) Nr. .../... (toliau – bendroji 
programa „Horizontas 2020“), tikslų, bus 
sudarytos palankesnės sąlygos įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“, kurti Europos 
mokslinių tyrimų erdvę bei jai veikti. Be 
to, įgyvendinant Euratomo programą 
turėtų būti siekiama toliau naudoti 
struktūrinius fondus branduolinės srities 
moksliniams tyrimams ir, nepažeidžiant 
kompetencijos principo, užtikrinti fondų 
suderinimą su Bendrijos mokslinių tyrimų 
prioritetais;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pasirašiusi susitarimą dėl sprendimo 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolio 
sintezės energijos organizaciją siekiant 
bendrai įgyvendinti ITER projektą 
Bendrija įsipareigojo dalyvauti statant 
tarptautinį termobranduolinį 
eksperimentinį reaktorių (angl. ITER, 
International Thermonuclear Experimental 
Reactor) ir ateityje jį eksploatuojant.
Bendrijos indėlis koordinuojamas 
tarpininkaujant Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo (toliau – branduolių 
sintezės energetikos vystymas) bendrajai 
įmonei, įsteigtai 2007 m. kovo 27 d. 

(6) pasirašiusi susitarimą dėl sprendimo 
įsteigti Tarptautinę ITER branduolio 
sintezės energijos organizaciją siekiant 
bendrai įgyvendinti ITER projektą 
Bendrija įsipareigojo dalyvauti statant 
tarptautinį termobranduolinį 
eksperimentinį reaktorių (angl. ITER, 
International Thermonuclear Experimental 
Reactor) ir ateityje jį eksploatuojant.
Bendrijos indėlis koordinuojamas 
tarpininkaujant Europos ITER 
įgyvendinimo ir branduolių sintezės 
energetikos vystymo (toliau – branduolių 
sintezės energetikos vystymas) bendrajai 
įmonei, įsteigtai 2007 m. kovo 27 d. 
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Tarybos sprendimu.Su branduolių sintezės 
energetikos vystymu susijusi veikla, 
įskaitant su ITER susijusią veiklą, turi būti 
reguliuojama atskiru įstatymo galią 
turinčiu teisės aktu;

Tarybos sprendimu. Su branduolių sintezės 
energetikos vystymu susijusi veikla, 
įskaitant su ITER susijusią veiklą, turi būti 
reguliuojama atskiru teisėkūros procedūra 
priimamu aktu. Tokiame atskirame 
teisėkūros procedūra priimamame teisės 
akte bus nustatyta maksimali suma, kuri 
2014–2018 m. laikotarpiui iš Sąjungos 
biudžeto skiriama ITER projektui. Ši 
maksimali suma turi būti laikoma 
papildančia sumas, kurias Komisija siūlo 
numatyti programos „Horizontas 2020“, 
bendrosios Euratomo programos ar kitų 
Sąjungos programų biudžetams. Bet 
kokios tokią maksimalią sumą viršijančios 
sąnaudos neturėtų turėti jokio poveikio 
kitiems iš Sąjungos biudžeto 
finansuojamiems projektams ir turėtų būti 
atitinkamai finansuojamos didinant DFP 
nustatytas viršutines ribas arba skiriant 
viršutines ribas viršijančių papildomų 
išteklių;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) kad branduolių sintezė taptų patikima 
komercinės energijos gamybos alternatyva, 
visų pirma reikia sėkmingai ir laiku 
užbaigti ITER statybas bei pradėti jį 
eksploatuoti. Antra, būtina parengti aukštų 
užmojų, tačiau realistines elektros 
energijos gamybos iki 2050 m. gaires. Kad 
minėti tikslai būtų pasiekti, Europos 
branduolių sintezės programa turi būti 
perorientuota. Daugiau dėmesio turėtų būti 
skiriama ITER projekto rėmimo veiklai.
Tokia racionalizacija turėtų būti užtikrinta 
nepakenkiant Europos lyderystei 
branduolių sintezės mokslo 
bendruomenėje;

(7) kad branduolių sintezė taptų patikima 
komercinės energijos gamybos alternatyva, 
visų pirma reikia sėkmingai ir laiku 
užbaigti ITER statybas bei pradėti jį 
eksploatuoti. Antra, būtina parengti aukštų 
užmojų, tačiau realistines elektros 
energijos gamybos iki 2050 m. gaires. Kad 
minėti tikslai būtų pasiekti, Europos 
branduolių sintezės programa turi būti 
perorientuota. Daugiau dėmesio turėtų būti 
skiriama ITER projekto rėmimo veiklai, 
kartu užtikrinant, kad būtų tinkamai 
kontroliuojama rizika ir išvengta 
numatytų sąnaudų viršijimo. Tokia 
racionalizacija turėtų būti užtikrinta 
nepakenkiant Europos lyderystei 
branduolių sintezės mokslo bendruomenėje
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ar kitoms sėkmingoms Sąjungos 
programoms;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) nors sprendimą, ar naudoti 
branduolinę energiją, kiekviena valstybė 
narė priima pati, Sąjungos vaidmuo yra 
parengti visų valstybių narių interesus 
atitinkančią sistemą, pagal kurią būtų 
remiami šiuolaikiškiausi bendri moksliniai 
tyrimai, žinių apie branduolių dalijimosi 
technologijas kaupimas ir išsaugojimas, 
ypač daug dėmesio skiriant saugai, 
saugumui, radiacinei saugai ir branduolinių 
ginklų neplatinimui. Tam reikalinga 
nepriklausoma mokslo bazė, o šioje srityje 
daug padėti gali JRC. Tai patvirtinama 
Komisijos komunikate „Strategijos
„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva
„Inovacijų sąjunga““, kuriame Komisija 
pareiškė ketinanti naudotis JRC 
paslaugomis, kad sustiprintų politikai 
formuoti reikalingą mokslo bazę. Tą 
užduotį JRC siūlo atlikti orientuodamas 
savo atliekamus radiacinės saugos ir 
saugumo srities mokslinius tyrimus į 
Sąjungos politikos prioritetus;

(10) nors sprendimą, ar naudoti 
branduolinę energiją, kiekviena valstybė 
narė priima pati, Sąjungos vaidmuo yra 
parengti visų valstybių narių interesus 
atitinkančią sistemą, pagal kurią būtų 
remiami šiuolaikiškiausi bendri moksliniai 
tyrimai, žinių apie branduolių dalijimosi 
technologijas, visų pirma naujos kartos 
branduolių dalijimosi reaktorius,
kaupimas ir išsaugojimas, ypač daug 
dėmesio skiriant saugai, saugumui, 
radiacinei saugai ir branduolinių ginklų 
neplatinimui. Tam reikalinga 
nepriklausoma mokslo bazė, o šioje srityje 
daug padėti gali JRC. Tai patvirtinama 
Komisijos komunikate „Strategijos
„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva
„Inovacijų sąjunga““, kuriame Komisija 
pareiškė ketinanti naudotis JRC 
paslaugomis, kad sustiprintų politikai 
formuoti reikalingą mokslo bazę. Tą 
užduotį JRC siūlo atlikti orientuodamas 
savo atliekamus radiacinės saugos ir 
saugumo srities mokslinius tyrimus į 
Sąjungos politikos prioritetus;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) be to, didesnio poveikio būtų galima 
pasiekti, jei Euratomo programos ir 
privačiojo sektoriaus lėšos viešojo ir 

(16) be to, didesnio poveikio būtų galima 
pasiekti, jei Euratomo programos ir 
privačiojo sektoriaus lėšos viešojo ir 
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privačiojo sektorių partnerystės pagrindu 
būtų skiriamos svarbiausioms sritims, kur
moksliniai tyrimai ir inovacijos galėtų 
padėti siekti Sąjungos bendrųjų 
konkurencingumo tikslų. Ypač daug 
dėmesio turėtų būti skiriama mažųjų ir 
vidutinių įmonių dalyvavimui;

privačiojo sektorių partnerystės pagrindu 
būtų skiriamos svarbiausioms sritims, kur
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
kompetencija galėtų padėti siekti Sąjungos 
bendrųjų konkurencingumo tikslų. Ypač 
daug dėmesio turėtų būti skiriama mažųjų 
ir vidutinių įmonių dalyvavimui. Be to, 
nepažeidžiant kompetencijos principo, 
reikėtų palengvinti tolesnį struktūrinių 
fondų naudojimą branduolinės srities 
moksliniams tyrimams ir dalinį šių fondų 
suderinimą su Bendrijos mokslinių tyrimų 
prioritetais;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad būtina taikyti naują 
kontrolės ir rizikos valdymo Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo srityje 
koncepciją, ir paprašė iš naujo subalansuoti 
pasitikėjimą ir kontrolę bei rizikos ėmimąsi 
ir rizikos vengimą. Savo 2010 m. lapkričio 
11 d. rezoliucijoje dėl mokslinių tyrimų 
bendrųjų programų įgyvendinimo 
paprastinimo Europos Parlamentas 
paragino imtis pragmatinių postūmių, 
siekiant administracinio ir finansinio
supaprastinamo, ir pareiškė, kad Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo valdymas 
turėtų būti labiau pagrįstas pasitikėjimu 
dalyviais ir rizikos toleravimu;

(19) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad būtina taikyti naują 
kontrolės ir rizikos valdymo Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo srityje 
koncepciją, ir paprašė iš naujo subalansuoti 
pasitikėjimą ir kontrolę bei rizikos ėmimąsi 
ir rizikos vengimą. Savo 2010 m. lapkričio 
11 d. rezoliucijoje1 ir 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje2 Europos Parlamentas 
paragino iš esmės supaprastinti Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą. Pirmojoje rezoliucijoje
paraginta imtis pragmatinių postūmių, 
siekiant administracinio ir finansinio
supaprastinimo, ir pareikšta, kad Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo valdymas 
turėtų būti labiau pagrįstas pasitikėjimu 
dalyviais ir rizikos toleravimu, o antrojoje 
rezoliucijoje pabrėžta, kad bet kokį 
finansavimo didinimą derėtų susieti su 
esminiu finansavimo tvarkos 
supaprastinimu;

_____________
1 OL C 74E, 2012 3 13, p. 34.
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2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Sąjungos finansiniai interesai turėtų 
būti proporcingomis priemonėmis saugomi 
per visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų 
prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, 
neteisingai išmokėtų ar netinkamai 
panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, kai tinka, 
sankcijas. Persvarstyta kontrolės strategija, 
kurios pagrindinis principas bus jau nebe 
klaidų dažnumo minimizavimas, o rizika 
grindžiama kontrolė ir sukčiavimo atvejų 
nustatymas, turėtų sumažinti kontrolės 
naštą dalyviams;

(20) Sąjungos finansiniai interesai turėtų 
būti būtinomis, proporcingomis ir 
efektyviomis priemonėmis saugomi per 
visą išlaidų ciklą, įskaitant pažeidimų 
prevenciją, nustatymą ir tyrimą, prarastų, 
neteisingai išmokėtų ar netinkamai 
panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, kai tinka, 
sankcijas. Persvarstyta kontrolės strategija, 
kurios pagrindinis principas bus jau nebe 
klaidų dažnumo minimizavimas, o rizika 
grindžiama kontrolė ir sukčiavimo atvejų 
nustatymas, turėtų sumažinti kontrolės 
naštą dalyviams;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Euratomo sutarties 7 straipsnyje
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
įgyvendinti Euratomo programą.
Įgyvendinant Euratomo programą, išskyrus 
tiesioginius veiksmus, Komisijai turėtų 
padėti valstybių narių konsultacinis 
komitetas, kuris užtikrintų tinkamą 
nacionalinės politikos koordinavimą 
srityse, kurioms taikoma mokslinių tyrimų 
ir mokymo programa;

(25) Euratomo sutarties 7 straipsnyje 
Komisijai suteikiami įgaliojimai 
įgyvendinti Euratomo programą.
Įgyvendinant Euratomo programą, išskyrus 
tiesioginius veiksmus, Komisijai turėtų 
padėti valstybių narių konsultacinis 
komitetas, kuris užtikrintų tinkamą 
nacionalinės politikos koordinavimą 
srityse, kurioms taikoma mokslinių tyrimų 
ir mokymo programa, ir skatintų glaudžią 
teigiamą Europos, nacionalinių ir 
regioninių fondų sąveiką bei 
papildomumą;
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) siekiant užtikrinti papildomumą, 
didesnį efektyvumą ir žinomumą 
visuomenėje, taip pat geresnę teigiamą 
biudžeto išlaidų sąveiką, būtina geriau 
koordinuoti Sąjungos ir valstybių narių 
išlaidas, kuriomis finansuojami 
moksliniai tyrimai ir inovacijos;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) –
teisės subjektai, atitinkantys 2003 m. 
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB1 išdėstytus kriterijus.
_________
1 OL L 124, 2003 5 30, p. 36.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) užtikrinti, kad europinės svarbos 
mokslinių tyrimų infrastruktūra būtų 
prieinama ir ja būtų naudojamasi.

h) skatinti naujos europinės svarbos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtrą ir 
užtikrinti, kad tokia infrastruktūra būtų 
prieinama ir ja būtų naudojamasi.

Pakeitimas 16
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Euratomo programos įgyvendinimui 
skiriamas 1 788 889 mln. EUR finansinis 
paketas. Ta suma paskirstoma taip:

1. Kaip apibrėžta ... m. ... ... d. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [18] punkte,
Euratomo programos įgyvendinimui 
skiriamas 1 788 889 mln. EUR finansinis 
paketas. Ta suma yra svarbiausias 
orientacinis dydis biudžeto valdymo 
institucijai vykdant metinę biudžeto 
sudarymo procedūrą. Ji paskirstoma taip:

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. ITER projekto finansavimas 2014–
2018 m. laikotarpiu neįtrauktas į minėtąjį 
paketą ir bus nustatytas Tarybos 
sprendimu xxx/xxx.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Metinius asignavimus tvirtina 
biudžeto valdymo institucija, 
nepažeisdama Reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa, ir 201x m. ... ... d. 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo nuostatų.

Pakeitimas 19
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bendrija toliau naudoja struktūrinius 
fondus branduolinės srities moksliniams 
tyrimams ir, nepažeisdama kompetencijos 
principo, užtikrina fondų suderinimą su 
Bendrijos mokslinių tyrimų prioritetais.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir sudaryti palankias sąlygas 
gauti finansavimą pagal Euratomo 
programą, visų pirma tiems regionams ar 
tokių rūšių dalyviams, kuriems programoje 
atstovaujama nepakankamai;

a) iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir sudaryti palankias sąlygas 
gauti finansavimą pagal Euratomo 
programą, visų pirma tiems regionams ar 
tokių rūšių dalyviams, kuriems programoje 
atstovaujama nepakankamai, ypač MVĮ, 
siekiant padidinti joms skiriamo 
finansavimo panaudojimą ir jų 
dalyvavimą Euratomo programoje;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2017 m. gegužės 31 d. Komisija, 
atsižvelgdama į Sprendimu 
2006/970/Euratomas sukurtos Septintosios 
bendrosios Euratomo programos ir 
Sprendimu 20XX/XX/Euratomas sukurtos 
Euratomo programos (2012–2013 m.) ex 
post vertinimą, kuris turi būti baigtas iki 
2015 m. pabaigos, ir padedama 
nepriklausomų ekspertų, atlieka tarpinį 
Euratomo programos vertinimą (vertinami 
rezultatai ir pažanga užtikrinant poveikį), 

Iki 2016 m. gegužės 31 d. Komisija, 
atsižvelgdama į Sprendimu 
2006/970/Euratomas sukurtos Septintosios 
bendrosios Euratomo programos ir 
Sprendimu 20XX/XX/Euratomas sukurtos 
Euratomo programos (2012–2013 m.) ex 
post vertinimą, kuris turi būti baigtas iki 
2015 m. pabaigos, ir padedama 
nepriklausomų ekspertų, atlieka tarpinį 
Euratomo programos vertinimą (vertinami 
rezultatai ir pažanga užtikrinant poveikį), 
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siekiant nustatyti, ar pavyko pasiekti 
programos tikslus, tolesnį visų priemonių 
aktualumą, efektyvumą ir išteklių 
naudojimą, būsimo paprastinimo mastą ir 
Europos pridėtinę vertę. Atliekant 
vertinimą dar atsižvelgiama į priemonių 
indėlį užtikrinant Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio rezultatus.

siekiant nustatyti, ar pavyko pasiekti 
programos tikslus, tolesnį visų priemonių 
aktualumą, efektyvumą ir išteklių 
naudojimą, būsimo paprastinimo mastą ir 
Europos pridėtinę vertę. Atliekant šį 
vertinimą taip pat atsižvelgiama į 
aspektus, susijusius su galimybėmis gauti 
finansavimą Sąjungos mokslo ir inovacijų 
bazės kompetencijai MVĮ plėsti ir lyčių 
pusiausvyrai skatinti . Atliekant vertinimą 
dar atsižvelgiama į priemonių indėlį 
užtikrinant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio rezultatus.
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