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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti 
prie pirmaujančios pramonės kūrimo, ūkio 
ir užimtumo augimo Europoje; jis turėtų 
išreikšti 2010 m. spalio 6 d. Komisijos 
komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos
„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva
„Inovacijų sąjunga“ strateginę viziją, 
kurioje Komisija įsipareigojo iš esmės 
palengvinti dalyvių įsijungimo taisykles;

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti 
prie mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pažangos, pirmaujančios pramonės 
kūrimo, ūkio ir užimtumo augimo 
Europoje; jis turėtų išreikšti 2010 m. spalio 
6 d. Komisijos komunikato Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ 
strateginę viziją, kurioje Komisija 
įsipareigojo iš esmės palengvinti dalyvių 
įsijungimo taisykles; Programoje 
„Horizontas 2020“ taip pat turėtų būti 
tinkamai atsižvelgiama į tai, kad reikia 
atskirti skirtingų rūšių naudos gavėjus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) „Horizontas 2020“ turėtų palaikyti 
Europos mokslinių tyrimų erdvės, kurioje 
laisvai vyksta mokslo darbuotojų, 
mokslinių žinių ir technologijų apykaita, 
kūrimą ir veikimą stiprindamas Sąjungos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą, ypač 
nuoseklaus taisyklių rinkinio taikymu;

(3) „Horizontas 2020“ turėtų palaikyti 
Europos mokslinių tyrimų erdvės, kurioje 
laisvai vyksta mokslo darbuotojų, 
mokslinių žinių ir technologijų apykaita, 
kūrimą ir veikimą stiprindamas Sąjungos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą, ypač 
nuoseklaus ir skaidraus taisyklių rinkinio 
taikymu;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės turėtų 
adekvačiai išreikšti Europos Parlamento 
rekomendacijas, apibendrintas pranešime 
dėl paprastesnio bendrųjų mokslinių tyrimų 
programų įgyvendinimo, ir Tarybos 
rekomendacijas dėl administracinių ir 
finansinių reikalavimų supaprastinimo 
bendrosiose mokslinių tyrimų programose.
Taisyklėse turėtų būti vėl numatytos 
paprastinimo priemonės, įgyvendinamos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007–2013 m.) ir 
toliau mažinama dalyvių administracinė 
našta ir finansinių nuostatų sudėtingumas, 
kad būtų sumažintas finansinių klaidų 
skaičius. Taisyklėse taip pat reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į mokslo darbuotojų 
bendruomenės susirūpinimą ir 
rekomendacijas, pareikštas diskusijose, 
inicijuotose 2010 m. balandžio 29 d. 
Komisijos komunikatu Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Mokslinių tyrimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo paprastinimas“ ir 
vėliau, 2011 m. vasario 9 d., paskelbta 
Žaliąja knyga „Iššūkius paversti 
galimybėmis. Bendros strateginės ES 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
programos kūrimas“;

(4) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės turėtų 
adekvačiai išreikšti Europos Parlamento 
rekomendacijas, apibendrintas pranešime 
dėl paprastesnio bendrųjų mokslinių tyrimų 
programų įgyvendinimo, ir Tarybos 
rekomendacijas dėl administracinių ir 
finansinių reikalavimų supaprastinimo 
bendrosiose mokslinių tyrimų programose.
Be to, savo 2011 m. birželio 8 d. 
rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), 
skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1 Europos 
Parlamentas paragino iš esmės 
supaprastinti Sąjungos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų finansavimą, pabrėždamas, 
kad bet kokį finansavimo didinimą būtina 
susieti su iš esmės supaprastinta 
finansavimo tvarka. Taisyklėse turėtų būti 
vėl numatytos paprastinimo priemonės, 
įgyvendinamos pagal 2006 m. gruodžio 18 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimą Nr. 1982/2006/EB dėl Europos 
bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintosios bendrosios programos (2007–
2013 m.) ir toliau mažinama dalyvių 
administracinė našta ir finansinių nuostatų 
sudėtingumas, kad būtų palengvintas 
dalyvavimas ir sumažintas finansinių 
klaidų skaičius. Taisyklėse taip pat reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į mokslo darbuotojų 
bendruomenės susirūpinimą ir 
rekomendacijas, pareikštas diskusijose, 
inicijuotose 2010 m. balandžio 29 d. 
Komisijos komunikatu Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
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komitetui „Mokslinių tyrimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo paprastinimas“ ir 
vėliau, 2011 m. vasario 9 d., paskelbta 
Žaliąja knyga „Iššūkius paversti 
galimybėmis. Bendros strateginės ES 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
programos kūrimas“; Kalbant konkrečiai, 
naujomis supaprastintomis dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklėmis turėtų būti siekiama 
100 dienų sutrumpinti vidutinį dotacijos 
išmokėjimo laiką (palyginti su padėtimi 
2011 m.), kaip nustatyta 2011 m. lapkričio 
30 d. Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui bei Regionų komitetui 
„Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“2; 
__________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
2 COM(2011) 808 final.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) nuo pat pradžių programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos 
taisyklės turėtų būti aiškios bei skaidrios 
ir jomis turėtų būti užtikrinta, kad kuo 
didesniu mastu dalyvautų MVĮ. Teisinio 
tikrumo ir aiškumo sumetimais taisyklės 
iš esmės turėtų galioti visą programos 
laikotarpį. Jei taisyklės turi būti 
koreguojamos, tai neturi pakenkti 
dalyviams, kurių projektai buvo patvirtinti 
pagal ankstesnes taisykles. Nuo 
programos pradžios ir vėliau naudos 
gavėjai ir auditoriai turėtų turėti galimybę 
susipažinti su visais atitinkamais 
nurodymais ir vykdymo gairėmis;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) reikėtų laikytis integruoto požiūrio: 
sujungti veiklą, kurią apima Mokslinių 
tyrimų septintoji bendroji programa, 
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji 
programa ir Europos inovacijos ir 
technologijos institutas (toliau – EITI), 
siekiant palengvinti dalyvavimo sąlygas, 
sukurti nuoseklesnį priemonių kompleksą, 
padidinti mokslinį ir ekonominį poveikį 
drauge išvengiant dubliavimosi ir 
išsiskaidymo. Siekiant užtikrinti nuoseklią 
sistemą, kuri palengvintų dalyvavimą iš
„Horizonto 2020“ biudžeto Sąjungos 
finansavimą gaunančiose programose, 
įskaitant dalyvavimą EITI, bendrųjų 
įmonių ar kitų pagal SESV 187 straipsnį 
veikiančių struktūrų valdomose 
programose arba valstybių narių pagal 
SESV 185 straipsnį vykdomose 
programose, turėtų būti taikomos bendros 
taisyklės. Tačiau reikėtų užtikrinti lanksčią 
galimybę Komisijos sutikimu priimti 
specialiąsias taisykles, kai ją pateisina
specialūs atitinkamų veiksmų poreikiai;

(6) reikėtų laikytis integruoto požiūrio: 
sujungti veiklą, kurią apima Mokslinių 
tyrimų septintoji bendroji programa, 
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji 
programa ir Europos inovacijos ir 
technologijos institutas (toliau – EITI), 
siekiant palengvinti dalyvavimo sąlygas, 
sukurti nuoseklesnį priemonių kompleksą, 
padidinti mokslinį ir ekonominį poveikį 
drauge išvengiant dubliavimosi ir 
išsiskaidymo. Siekiant užtikrinti nuoseklią 
sistemą, kuri palengvintų dalyvavimą iš
„Horizonto 2020“ biudžeto Sąjungos 
finansavimą gaunančiose programose, 
įskaitant dalyvavimą EITI, bendrųjų 
įmonių ar kitų pagal SESV 187 straipsnį 
veikiančių struktūrų valdomose 
programose arba valstybių narių pagal 
SESV 185 straipsnį vykdomose 
programose, turėtų būti taikomos bendros 
taisyklės. Tačiau reikėtų užtikrinti lanksčią 
galimybę Komisijos sutikimu priimti 
specialiąsias taisykles, kai ją pateisina
specialus atitinkamų veiksmų pobūdis ir jų 
artimumas rinkai;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti.

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti.
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Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis;

Programa „Horizontas 2020“ turėtų 
užtikrinti, kad žymiai sumažėtų 
biurokratinė našta naudos gavėjams. 
Todėl, vadovaujantis Finansiniu 
reglamentu, tarptautiniais apskaitos 
standartais ir tinkamumo kriterijais, 
naudos gavėjų taikoma įprastinė sąnaudų 
apskaitos praktika turėtų būti kuo 
platesniu mastu priimtina siekiant 
sumažinti administracinę naštą. Finansinė 
Sąjungos pagalba galėtų būti teikiama 
įvairiomis formomis;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) MVĮ – tai svarbus inovacijų ir 
augimo šaltinis Europoje, todėl reikėtų 
šias įmones aktyviai skatinti ir sudaryti 
joms palankias sąlygas dalyvauti 
programoje „Horizontas 2020“. Šiuo 
tikslu ypač svarbu naudoti bendrą MVĮ 
sąvokos apibrėžimą, pateiktą 2003 m. 
gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 
Nr. 2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir 
vidutinių įmonių apibrėžimo1;
__________
1 OL L 124, 2003 5 30 p. 36

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą ir 
suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 
projektus, turėtų būti priimta supaprastinta 

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą ir 
suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 
projektus, turėtų būti priimta supaprastinta 
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sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius.
Paprastinimo sumetimais kiekvienam 
veiksmo tipui turėtų būti taikoma vienoda 
kompensavimo norma be diferenciacijos 
pagal dalyvio tipą;

sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius, įskaitant 
visoms veiklos rūšims taikomą vienodą 
kompensavimo normą, ir sudarant sąlygas 
diferenciacijai pagal naudos gavėjo tipą;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) specifiniai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities uždaviniai turėtų būti 
sprendžiami naujomis finansavimo 
formomis (kaip antai prizais, 
ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, 
inovatyvių sprendimų viešaisiais 
pirkimais), kurioms reikia specifinių 
taisyklių;

(13) specifiniai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities uždaviniai galėtų būti 
sprendžiami naujomis, galbūt 
veiksmingesnėmis finansavimo formomis
(kaip antai prizais, ikiprekybiniais 
viešaisiais pirkimais, inovatyvių sprendimų 
viešaisiais pirkimais), kurioms reikia 
specifinių taisyklių, taip pat didesnio ir 
kryptingesnio novatoriškų finansinių 
priemonių naudojimo. Valstybės narės ir 
Komisija turėtų siekti didinti savo 
matomumą ir prieinamumą atitinkamiems 
suinteresuotiesiems subjektams;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) šiomis taisyklėmis turėtų būti 
užtikrintas kuo didesnis su Sąjungos 
biudžetu susijusių novatoriškų finansinių 
priemonių ir mechanizmų skaidrumas, 
atskaitomybė ir demokratinė priežiūra, 
ypač atsižvelgiant į jų indėlį (numatomą ir 
realų) siekiant Sąjungos tikslų;
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) finansiniai Sąjungos interesai turėtų 
būti ginami proporcingomis priemonėmis 
per visą išlaidų ciklą;

(15) finansiniai Sąjungos interesai turėtų 
būti ginami būtinomis, proporcingomis ir 
veiksmingomis priemonėmis per visą 
išlaidų ciklą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti skaidrumą, 
Komisijai ar atitinkamoms finansavimo 
įstaigoms taikant šį reglamentą padėjusių 
ekspertų asmenvardžiai turėtų būti 
skelbiami. Kai asmenvardžio skelbimas 
galėtų kelti pavojų eksperto saugumui ir 
neliečiamumui arba neleistų tinkamai 
užtikrinti jo privatumo, Komisijai ar 
finansavimo institucijai reikėtų suteikti 
galimybę neskelbti to asmenvardžio;

(17) siekiant užtikrinti skaidrumą,
finansavimą gavusių juridinių asmenų 
pavadinimai ir Komisijai ar atitinkamoms 
finansavimo įstaigoms taikant šį 
reglamentą padėjusių ekspertų 
asmenvardžiai turėtų būti skelbiami. Kai
pavadinimo ar asmenvardžio skelbimas 
galėtų pagrįstai pažeisti dalyvio 
komercinius interesus, kelti pavojų 
eksperto saugumui ir neliečiamumui arba 
neleistų tinkamai užtikrinti jo privatumo, 
Komisijai ar finansavimo institucijai 
reikėtų suteikti galimybę neskelbti to
pavadinimo ar asmenvardžio;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo įstaiga gali nustatyti 
taisykles, kurios skirtųsi nuo šiame 
reglamente ar Reglamente Nr. XX/XX 
[Finansinis reglamentas] nustatytų 
taisyklių, jei tai numatyta pagrindiniame 
akte arba, Komisijai pritarus, to reikia dėl 

3. Finansavimo įstaiga gali nustatyti 
taisykles, kurios skirtųsi nuo šiame 
reglamente ar Reglamente (ES) Nr. 
XX/XX [Finansinis reglamentas] nustatytų 
taisyklių, jei tai numatyta pagrindiniame 
akte arba, Komisijai pritarus, to reikia dėl 
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specifinių veiklos poreikių. specifinių veiklos poreikių; tokiu atveju 
Komisija tinkamai informuoja abi 
biudžeto valdymo institucijas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 3 straipsnio Komisija, 
gavusi prašymą, teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybėms 
narėms ir asocijuotoms šalims turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus, 
kai:

1. Nepažeidžiant 3 straipsnio Komisija
skelbia ES finansavimą gavusių dalyvių 
pavadinimus ir, gavusi prašymą, teikia 
Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, 
valstybėms narėms ir asocijuotoms šalims 
turimą naudingą informaciją apie Sąjungos
finansavimą gavusio dalyvio rezultatus, 
kai:

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis Reglamento (ES) Nr. XX/2012 
[Horizontas 2020] 10 straipsnio 
finansavimas gali būti vienos ar kelių 
Reglamente Nr. XX/2012 [Finansinis 
reglamentas] numatytų formų, visų pirma
dotacijos, prizo ir finansinių instrumentų
formų.

Laikantis Reglamento (ES) Nr. XX/2012 
[Horizontas 2020] 10 straipsnio 
finansavimas gali būti vienos ar kelių 
Reglamente Nr. XX/2012 [Finansinis 
reglamentas] numatytų formų, įskaitant
dotacijos, prizo, pirkimų ir finansinių 
instrumentų formas.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasiūlymas, kuriame pažeidžiami etikos 
principai ar galiojantys teisės aktai arba 
kuris neatitinka Sprendime Nr. XX/XX/ES 
[specialioji programa], darbo programoje 

3. Pasiūlymas, kuriame pažeidžiami etikos 
principai ar galiojantys teisės aktai arba 
kuris neatitinka Sprendime Nr. XX/XX/ES 
[specialioji programa], darbo programoje 
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ar darbo plane, kvietime teikti pasiūlymus 
nustatytų sąlygų, gali būti bet kuriuo metu 
pašalintas iš vertinimo, atrankos ir 
skyrimo procedūrų.

ar darbo plane, kvietime teikti pasiūlymus 
nustatytų sąlygų, pašalinamas iš 
vertinimo, atrankos ir skyrimo procedūrų.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma.
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Sudarant sąlygas diferenciacijai pagal 
naudos gavėjo tipą, visoms 
finansuojamoms veiksmo veikloms 
taikoma vienoda finansuoti tinkamų 
sąnaudų kompensavimo norma. Didžiausia 
norma nustatoma darbo programoje arba 
darbo plane.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vadovaujantis Reglamentu (ES) 
Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas], 
tarptautiniais apskaitos standartais ir 
tinkamumo kriterijais, naudos gavėjų 
taikoma įprastinė sąnaudų apskaitos 
praktika turi būti kuo platesniu mastu 
priimtina.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tiesioginės finansuoti tinkamos 
personalo sąnaudos gali būti padengtos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais, 
nustatytais pagal įprastinę dalyvio sąnaudų
apskaičiavimo praktiką, kai atitinka visus 

2. Tiesioginės finansuoti tinkamos 
personalo sąnaudos gali būti padengtos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais, 
nustatytais kaip orientacinės normos 
skirtingoms mokslo darbuotojų 
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šiuos kriterijus: kategorijoms, kurias Komisija kasmet 
atnaujina. Normos diferencijuojamos
pagal šalis ir gaunamos taikant šalies 
pragyvenimo sąnaudų korekcinius 
koeficientus. Standartiniai vieneto 
įkainiai turi atitikti visus šiuos kriterijus:

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos 
remiantis dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas;

Išbraukta.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tos sąnaudos atitinka 23 straipsnio 
nuostatas;

b) 23 straipsnio nuostatas;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jos užtikrina, kad laikomasi 
reikalavimo negauti pelno ir išvengti 
dvigubo sąnaudų finansavimo;

c) reikalavimą negauti pelno ir išvengti 
dvigubo sąnaudų finansavimo;

Pakeitimas 23
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jos apskaičiuojamos tinkamai 
atsižvelgiant į 25 straipsnio nuostatas dėl 
išdirbtų valandų.

d) 25 straipsnio nuostatas dėl išdirbtų 
valandų.
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