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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. nurodo, kad pasiūlyme dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto numatant 
finansinį paketą suteikiama tik 
orientacinė informacija teisėkūros 
institucijai ir šis paketas gali būti 
patvirtintas tik pasiekus susitarimą 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 „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1; primena, kad 
kitoje DFP reikia numatyti pakankamai 
papildomų išteklių siekiant užtikrinti, kad 
Sąjunga galėtų įgyvendinti dabartinius 
politikos prioritetus ir naujas Lisabonos 
sutartyje numatytas užduotis, taip pat 
reaguoti į nenumatytus įvykius; atkreipia 
dėmesį į tai, kad net padidinus kitos DFP 
išteklius bent 5 proc., palyginti su 2013 m. 
lygiu, būtų galima tik ribotai prisidėti 
siekiant įgyvendinti patvirtintus Sąjungos 
tikslus ir įsipareigojimus bei solidarumo 
principą; ragina Tarybą, jei ji nepritaria 
šiam požiūriui, aiškiai nurodyti, kurių jos 
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numatytų 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 
remiantis Europos Sąjungos pridėtinės 
vertės ir kompetencijos principais 
būsimoje DFP turėtų būti numatyta 
didesnė biudžeto išteklių koncentracija 
tose srityse, kuriose skatinamas 
ekonomikos augimas ir 
konkurencingumas, pvz., mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityse;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pagal pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją „Europa 2020“ Europos 
inovacijos ir technologijos institutui (toliau 
– EIT) suteikiamas svarbus vaidmuo –
prisidėti įgyvendinant daugelį pavyzdinių 
iniciatyvų;

(1) pagal pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją „Europa 2020“ Europos 
inovacijos ir technologijos institutui (toliau 
– EIT) suteikiamas svarbus vaidmuo –
siekti prisidėti įgyvendinant daugelį 
pavyzdinių iniciatyvų, visų pirma, 
pavyzdines iniciatyvas „Inovacijų 
sąjunga“ ir „Judus jaunimas“;

Pakeitimas 5

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

(1a) EIT taip pat pritrauks nemažai 
privataus sektoriaus lėšų savo veiklai 
finansuoti ir taip sustiprins ES 
inovacinius pajėgumus;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Europos inovacijos ir technologijos 
institutui skiriamo Sąjungos finansavimo 
poveikis turėtų būti didinamas telkiant, 
kaupiant ir naudojant viešo ir privataus 
finansavimo išteklius;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) turėtų būti apibrėžtas EIT indėlio į žinių 
ir inovacijų bendrijų (toliau – ŽIB) mastas 
ir aiškiai nustatyta, iš kokių šaltinių 
gaunami ŽIB finansiniai ištekliai;

(7) turėtų būti apibrėžtas EIT indėlio į žinių 
ir inovacijų bendrijų (toliau – ŽIB) mastas 
ir aiškiai nustatyta, iš kokių šaltinių 
gaunami ŽIB finansiniai ištekliai; EIT 
turėtų užtikrinti didesnę sąveiką su 
struktūriniais fondais ir kuo didesnį jų 
veiklos papildomumą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) ŽIB turėtų siekti sąveikos su 
susijusiomis Europos Sąjungos 

(12) ŽIB turėtų siekti sąveikos su 
susijusiomis Europos Sąjungos 
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iniciatyvomis; iniciatyvomis. Ši sąveika neturėtų kelti 
pavojaus mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
švietimo kompetencijos principams, kurių 
turėtų siekti Europos inovacijos ir 
technologijos institutas;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) ES ir valstybių narių išlaidos 
moksliniams tyrimams, inovacijoms ir 
švietimui turėtų būti geriau 
koordinuojamos norint užtikrinti 
papildomumą, didesnį veiksmingumą ir 
matomumą ir pasiekti geresnę biudžetų 
sąveiką;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) kompetencija turėtų būti pagrindinė 
viso EIT varomoji jėga, kartu skatinant 
didinti dalyvavimą, kad būtų siekiama 
geresnės kompetencijos visoje Europoje, 
įskaitant vadinamąją kompetencijos laiptų 
sampratą, nes tai padėtų skatinti stiprių 
besiformuojančios kompetencijos vienetų 
dalyvavimą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) EIT turėtų nustatyti ŽIB veiklos (14) EIT turėtų nustatyti ŽIB veiklos 
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finansavimo, stebėsenos ir vertinimo 
kriterijus ir procedūras iki ŽIB atrankos 
proceso pradžios;

finansavimo, stebėsenos ir vertinimo 
kriterijus ir procedūras iki ŽIB atrankos 
proceso pradžios, taip pat itin svarbu 
įgyvendinti supaprastinimo priemones;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) svarbu užtikrinti Europos inovacijos 
ir technologijos instituto patikimą finansų 
valdymą ir kuo veiksmingesnį bei 
patogesnį vartotojui ŽIB įgyvendinimą;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Komisija turėtų stiprinti savo 
vaidmenį stebėdama konkrečių EIT veiklos 
aspektų įgyvendinimą;

(18) Komisija turėtų stiprinti savo 
vaidmenį stebėdama konkrečių EIT veiklos 
aspektų įgyvendinimą; Komisija turėtų 
kasmet tikrinti programos įgyvendinimą, 
naudodama konkrečius rezultatų ir 
poveikio vertinimo rodiklius. Šie rodikliai, 
įskaitant atitinkamas pagrindines vertes, 
turėtų būti minimalus EIT tikslų 
įgyvendinimo masto vertinimo pagrindas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) vykdant EIT veiklą turėtų būti 
užtikrintas didžiausias iš Sąjungos 
biudžeto teikiamos paramos skaidrumas, 
atskaitomybė ir demokratinė priežiūra, 
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ypač kai šia veikla planuojama prisidėti 
arba jau prisidedama prie Sąjungos tikslų 
įgyvendinimo;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
2 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Suinteresuotųjų subjektų forumas –
nacionalinės ir regionų valdžios institucijų 
atstovams, organizuotoms interesų 
grupėms ir individualiems verslo, aukštojo 
mokslo ir mokslinių tyrimų sričių 
subjektams, grupių organizacijoms bei 
kitoms suinteresuotosioms žinių trikampio 
šalims atviras forumas.

10. Suinteresuotųjų subjektų forumas –
nacionalinės ir regionų valdžios institucijų 
atstovams, organizuotoms interesų 
grupėms ir individualiems verslo, aukštojo 
mokslo, mokslinių tyrimų sričių 
subjektams, grupių organizacijoms, 
pilietinės visuomenės organizacijoms bei 
kitoms suinteresuotosioms žinių trikampio 
šalims atviras forumas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT misija – prisidėti prie tvaraus Europos 
ekonominio augimo ir konkurencingumo 
stiprinant valstybių narių ir Sąjungos 
inovacinius gebėjimus. EIT to siekia 
remdamas ir integruodamas aukščiausių 
standartų veiklą aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.
2014–2020 m. EIT bendrieji ir konkretūs 
tikslai bei rezultatų rodikliai apibrėžti 
programoje „Horizontas 2020“.“

EIT misija – prisidėti prie tvaraus Europos 
ekonominio augimo ir konkurencingumo 
stiprinant valstybių narių ir Sąjungos 
inovacinius gebėjimus. EIT to siekia 
remdamas ir integruodamas aukštos 
kokybės aukštąjį mokslą, mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. 2014–2020 m. EIT 
bendrieji ir konkretūs tikslai bei rezultatų 
rodikliai apibrėžti programoje „Horizontas 
2020“.“
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
7 a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, remdamasis pagrindiniais veiklos 
rodikliais ir bendradarbiaudamas su 
Komisija, organizuoja nuolatinę ŽIB 
veiklos stebėseną ir reguliarų ŽIB našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą.

EIT, remdamasis pagrindiniais veiklos 
rodikliais ir bendradarbiaudamas su 
Komisija, organizuoja nuolatinę ŽIB 
veiklos stebėseną ir reguliarų ŽIB našumo, 
rezultatų ir poveikio išorės vertinimą. Šie 
rodikliai, įskaitant atitinkamas 
pagrindines vertes, yra minimalus EIT 
programos tikslų įgyvendinimo masto 
vertinimo pagrindas. Siekiant pagerinti 
EIT veiklos rezultatus, ŽIB atliekama 
veikla daro pamatuojamą poveikį tvarių 
novatoriškų naujų įmonių ir jų padalinių 
steigimui, būtent ja remiama EIT 
absolventų ir jo rengiamuose mokymuose 
dalyvavusių asmenų tinklų kūrimo ir 
verslo veikla.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 294/2008
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ finansinis 
paketas, skirtas šio reglamento 
įgyvendinimui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d., yra 
3 182,230 mln. EUR. Metinius 
asignavimus tvirtina biudžeto valdymo 
institucija, neviršydama finansinės 
programos ribų. EIT finansinis įnašas ŽIB 
teikiamas pagal šį finansinį paketą.

Kaip nustatyta 201z m. xxx mėn. Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
tarpinstitucinio susitarimo dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo [17] punkte,
programos „Horizontas 2020“ finansinis 
paketas, skirtas šio reglamento 
įgyvendinimui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki
2020 m. gruodžio 31 d., yra ne daugiau 
kaip 3 182,230 mln. EUR. Ši suma yra 
svarbiausias orientacinis dydis biudžeto 
valdymo institucijai vykdant metinę 
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biudžeto sudarymo procedūrą. Metinius 
asignavimus tvirtina biudžeto valdymo 
institucija, nepažeisdama Reglamento, 
kuriuo nustatoma 2014–2020 m.
daugiametė finansinė programa, ir 
201z m. xxx mėn. Europos Parlamento, 
Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio 
susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto 
klausimais ir patikimo finansų valdymo 
nuostatų. EIT finansinis įnašas ŽIB 
teikiamas pagal šį finansinį paketą.
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