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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama programa 
„Horizontas 2020“, siekiama sutelkti visą ES moksliniams tyrimams ir inovacijoms skiriamą 
finansavimą į vieną programą. Juo siekiama sukurti tris prioritetines sritis: mokslo 
pažangumo, pramonės subjektų lyderystės ir socialinių uždavinių, bei skirti joms pagrindinį 
dėmesį.

Nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlymą ir ypač pritaria tam, kad vienu iš pagrindinių 
finansavimo kriterijų įvardijamas įsipareigojimas siekti mokslo pažangumo. Tačiau nuomonės 
referentė mano, kad Europos kultūros paveldo moksliniai tyrimai, kurie buvo įtraukti į 
ankstesnes mokslinių tyrimų finansavimo programas, nėra konkrečiai minimi programoje 
„Horizontas 2020“. Nuomonės referentė norėtų šiame reglamente atskirai paminėti kultūros 
paveldą.

Be to, kadangi Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai suteikiama naujo pobūdžio 
kompetencija sporto srityje, nuomonės referentė norėtų pasinaudoti pagal programą 
„Horizontas 2020“ teikiamomis finansavimo galimybėmis ir konkrečiai pabrėžti mokslinių 
tyrimų sporto srityje potencialą, kaip priemonę gerinti bendrąją Europos gyventojų sveikatą ir 
kaip priemonę didinti socialinę sanglaudą ir įtrauktį.

Nuomonės referentė taip pat mano, kad turėtų būti dar labiau stiprinamas moterų vaidmuo 
mokslinių tyrimų ir technologijų srityse, taip pat turėtų būti stiprinamas akademinių tyrimų ir 
lavinimo vaidmuo kuriant novatoriškus produktus ir naujus verslo modelius MVĮ, siekiant 
įgyvendinti pagal „Inovacijų Sąjungos“ pavyzdinę iniciatyvą prisiimtus įsipareigojimus ir 
suteikti MVĮ galimybę tapti dinamiškesnėmis ir novatoriškesnėmis.

Visoms programos „Horizontas 2020“ veiklos sritims turėtų būti skiriama dėmesio siekiant 
padaryti jas prieinamesnes. Taip pat tinkamas dėmesys turėtų būti skiriamas tvarių kainų 
nustatymo modelių skelbiant mokslinę informaciją vystymui.

Nuomonės referentė mano, kad reikia išsamiau įvertinti EIT pridėtinę vertę Europos 
lygmeniu, kadangi visiškai nėra aišku, ar šiai iniciatyvai skirtos lėšos teiktų didesnę vertę nei 
lėšos, skirtos kitoms programos „Horizontas 2020“ prioritetinėms sritims. Nuomonės 
referentė taip pat siūlo sumažinti EIT biudžetą iki 1 milijardo eurų, o likusius 2 milijardus 
eurų grąžinti į programos „Horizontas 2020“ biudžetą, kad būtų galima išplėsti jos taikymo 
sritį atsižvelgiant į naujus tikslus ir finansuoti naujo pobūdžio veiklą, kurios siūloma imtis 
sporto ir kultūros paveldo srityse.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1



PE487.737v02-00 4/40 AD\905106LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga siekia sustiprinti savo mokslinę 
ir technologinę bazę, todėl kuria Europos 
mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), kurioje 
gali laisvai judėti žinios, mokslo 
darbuotojai ir technologijos, taip pat 
skatina, kad Sąjunga taptų 
konkurencingesnė, įskaitant jos pramonę. 
Siekdama šių tikslų Europos Sąjunga turėtų 
imtis priemonių, kad būtų vykdoma 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinė veikla, skatinamas 
tarptautinis bendradarbiavimas, platinami 
ir optimizuojami rezultatai, taip pat 
skatinamas mokymas bei judumas;

(1) Sąjunga siekia sustiprinti savo mokslinę 
ir technologinę bazę, todėl kuria Europos 
mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), kurioje 
gali laisvai judėti žinios, mokslininkai 
tyrėjai ir technologijos, taip pat skatina, 
kad Sąjunga taptų konkurencingesnė, 
įskaitant jos pramonę. Siekdama šių tikslų 
Europos Sąjunga turėtų imtis priemonių, 
kad būtų vykdoma mokslinių tyrimų, 
technologinės plėtros ir demonstracinė 
veikla, skatinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas, platinami ir 
optimizuojami rezultatai, siekiama 
inovacijų, taip pat skatinamas mokymas 
bei judumas;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
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 

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
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 
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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. 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;

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. Siekiant su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sukurti naujas priemones, kuriomis būtų 
galima sudaryti pažangumui būtinas 
sąlygas;

Pakeitimas 3

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. 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, ragindamas padvigubinti 
biudžetą, palyginti su Septintąja bendrąja 
programa;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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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 
fundamentaliųjų ir taikomųjų mokslinių 
tyrimų iki rinkos ir visuomenės –
apimančią veiklą. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ būtų remiami visi 
mokslinių tyrimų ir inovacijos grandinės 
etapai, visų pirma su rinka ir visuomene 
glaudžiai susijusi veikla (įskaitant 
inovacines finansavimo priemones) ir ne 
technologinės bei socialinės inovacijos, ir 
veikla, kuria galima skatinti socialinę 
įtrauktį bendruomenėse ir kuria 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 socialiniais ir (arba) komerciniais 
tikslais. Programos „Horizontas 2020“ 
prioritetai taip pat turėtų būti remiami 
pagal Euratomo sutarties branduolinių 
mokslinių tyrimų ir mokymo programą;

Pakeitimas 5

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

(12a) reikia pažymėti, kad visi veiksmai 
pagal programą „Horizontas 2020“ turi 
būti atviri naujiems dalyviams, kad būtų 
pasiektas plataus masto partnerių 
bendradarbiavimas visoje Sąjungoje ir 
kuriama integruota Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvė;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) supaprastinimas yra pagrindinis 
programos „Horizontas 2020“ tikslas, į 
kurį turėtų būt visapusiškai atsižvelgta 
kuriant programą, nustatant taisykles, 
valdant jos lėšas požiūriu 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 ir aiškumas yra 
pagrindinis programos „Horizontas 2020“ 
tikslas, į kurį turėtų būt visapusiškai 
atsižvelgta kuriant programą, nustatant 
taisykles, valdant jos lėšas požiūriu 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 ir 
neatitikimus;

Pakeitimas 7

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

(15a) universitetai atlieka pagrindinį 
Sąjungos mokslinės ir technologinės 
bazės vaidmenį, nes jie yra pagrindinės 
tiek mokymo, tiek mokslinių tyrimų 
pažangumo institucijos;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) programa „Horizontas 2020“ turėtų 
prisidėti prie Europos kultūros paveldo 
pripažinimo ir turėtų būti skiriama daug 
dėmesio jos vaidmeniui kuriant įtraukias 
visuomenes, tiek vykdant Jungtinio tyrimų 
centro (JTC) veiklą, tiek sprendžiant 
prioritetinius visuomenės uždavinius;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant, kad Europos Parlamentas 
galėtų vykdyti politinės kontrolės funkciją 
ir užtikrinti skaidrumą bei atskaitomybę, 
kaip nustatyta Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo, Komisija turėtų 
tinkamai ir reguliariai informuoti 
Europos Parlamentą apie visus 
atitinkamus programos įgyvendinimo 
aspektus, įskaitant darbo programų 
rengimą ir sudarymą, atlikimą ir galimą 
poreikį koreguoti biudžeto paskirstymą ir 
veiklos rodiklių raidą pagal siekiamus 
tikslus ir numatomus rezultatus;
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Pakeitimas 10

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“, susidarius 
konkrečioms sąlygoms, 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. Šios papildomos programos ir 
priemonės turėtų turėti aiškią Sąjungos 
pridėtinę vertę, būti pagrįstos tikromis 
partnerystėmis, papildyti kitą pagal 
programą „Horizontas 2020“ vykdomą 
veiklą ir būti kuo labiau įtraukios 
valstybių narių arba Sąjungos pramonės 
dalyvavimo požiūriu;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t. 
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, sudaromos palankios sąlygos 
gauti mokslinių žinių, rengiamos į piliečių 
ir pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos patikimos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir 

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t. 
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, mokymasis ir ryšiai, sudaromos 
palankios sąlygos gauti mokslinių žinių ir 
mokslinių tyrimų duomenis, rengiamos į 
piliečių ir pilietinės visuomenės problemas 
bei lūkesčius orientuotos patikimos 
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sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės 
ir sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) mokslinės informacijos skelbimas 
savaime kuria pridėtinę vertę ir yra itin 
svarbus veiksnys žinių skleidimui, todėl 
pirmiausia reikia rasti pusiausvyrą tarp 
poreikio plėtoti tvarius mokėjimo 
modelius, pagal kuriuos padengiamos 
gamybos sąnaudos, ir mokslininkų tyrėjų, 
mokslinių tyrimų institucijų, įmonių ir 
piliečių poreikio laisvai gauti, naudoti 
mokslinę informaciją ir ja dalytis; 
Siekiant padidinti žinių perdavimą ir 
panaudojimą ir kad kuo daugiau asmenų 
galėtų naudotis šiomis publikacijomis, 
nemokama atvira prieiga internetu prie 
akademinių publikacijų, kuri nustatyta 
Septintojoje bendrojoje programoje, 
turėtų tapti bendru visų publikacijų, 
kurios visos arba kurių didžiausia dalis 
finansuojama pagal programą 
„Horizontas 2020“, principu. Be to, pagal 
programą „Horizontas 2020“ turėtų būti 
pamėginta taikyti atvirą prieigą internetu 
prie duomenų, kurie sukurti ar surinkti
atliekant viešosiomis lėšomis 
finansuojamus mokslinius tyrimus;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20b) pagal programą „Horizontas 2020“ 
turi būti remiami aukšto lygio moksliniai 
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tyrimai, susiję su kultūros įvairove ir 
tradicinių žinių saugojimu, įskaitant 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, 
visapusiškai naudojantis naujomis 
skaitmeninėmis technologijomis, siekiant 
saugoti ir platinti šias žinias. Labai svarbu 
išnaudoti šiuolaikinio mokslo ir vietos 
žinių sąveikos galimybes;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20c) bendroji programa 
„Horizontas 2020“ turėtų padėti 
valstybėms narėms ir Sąjungai įveikti 
dabartinę ekonomikos krizę, užtikrinti 
tvarius ekonomikos augimo tempus ir 
padidinti konkurencingumą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
20 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20d) svarbu pagal programą 
„Horizontas 2020“ remti ne tik mokslinių 
tyrimų įvairovę, bet ir lingvistinę 
akademinių ir mokslinių publikacijų 
įvairovę, įskaitant bendradarbiavimą su 
trečiosiomis šalimis, taip pat laikantis 
etikos normų, paremtų mokslinių tyrimų 
nepriklausomumu ir publikacijų 
patvirtinimu;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ reikėtų reaguoti į 
kintančias mokslo ir technologijų, 
pramonės, politikos ir visuomenės 
galimybes ir poreikius. Pavyzdžiui, 
darbotvarkės turėtų būti rengiamos 
glaudžiai bendradarbiaujant su visų 
susijusių sektorių suinteresuotosiomis 
šalimis ir būti pakankamai lanksčios, kad 
būtų galima atsižvelgti į naujus pokyčius. 
Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolat turėtų būti 
naudojamasi išorės konsultacijomis, be kita 
ko, naudojantis atitinkamomis 
struktūromis, kaip antai Europos 
technologijų platformos, bendros 
programavimo iniciatyvos ir Europos 
inovacijų partnerystės;

(21) įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ reikėtų reaguoti į 
kintančias mokslo ir technologijų, 
pramonės, politikos, visuomenės ir 
kultūros galimybes ir poreikius. 
Pavyzdžiui, darbotvarkės turėtų būti 
rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant su 
visų susijusių sektorių suinteresuotaisiais 
subjektais ir būti pakankamai lanksčios, 
kad būtų galima atsižvelgti į naujus 
pokyčius. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolat turėtų būti 
naudojamasi išorės konsultacijomis, be kita 
ko, naudojantis atitinkamomis 
struktūromis, kaip antai Europos 
technologijų platformos, bendros 
programavimo iniciatyvos ir Europos 
inovacijų partnerystės;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) kad būtų galima konkuruoti 
pasaulio mastu, veiksmingai spręsti 
didelius visuomenės uždavinius ir pasiekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus, 
Sąjunga turėtų visapusiškai pasinaudoti 
turimais žmogiškaisiais ištekliais. 
Programa „Horizontas 2020“ turėtų 
skatinti ir tapti galingu postūmiu Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvei 
sukurti, remiant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų talentų pritraukimo, išlaikymo 
ir mokymo veiklą. Norint pasiekti šį tikslą 
ir pagerinti žinių perdavimą ir 
mokslininkų tyrėjų žmogiškojo kapitalo 
kūrimo veiklos, įskaitant veiklą, kuri 
konkrečiai orientuota į jaunus žmones ir 
moteris, mastą ir kokybę, šis aspektas 
turėtų būti įprastas elementas visoje 
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Sąjungos finansuojamoje mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veikloje;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti didinamas 
mokslo darbuotojo profesijos patrauklumas 
Sąjungoje. Deramas dėmesys turėtų būti 
skiriamas Europos mokslininkų chartijai ir 
Mokslininkų įdarbinimo elgesio kodeksui, 
taip pat kitoms svarbioms bazinėms 
programoms, kurios sukurtos Europos 
mokslinių tyrimų erdvės reikmėms 
patenkinti, atsižvelgiant į jų savanorišką 
pobūdį;

(22) įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti didinamas 
mokslo darbuotojo profesijos patrauklumas 
Sąjungoje ir stengiamasi, kad ji būtų 
konkurencinga. Deramas dėmesys turėtų 
būti skiriamas Europos mokslininkų 
chartijai ir Mokslininkų įdarbinimo elgesio 
kodeksui, taip pat kitoms svarbioms 
bazinėms programoms, kurios sukurtos 
Europos mokslinių tyrimų erdvės
reikmėms patenkinti, atsižvelgiant į jų 
savanorišką pobūdį;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) programa „Horizontas 2020“ turėtų 
būti remiami humanitarinių mokslų 
srities moksliniai tyrimai, visų pirma tie, 
kuriais kuriamos žinios, remiantis tiek 
fundamentaliųjų, tiek taikomųjų 
mokslinių tyrimų metodais, ir kurie 
padeda gauti naujų esminių įrodymų ar 
sukurti naujų tyrimo metodų, vystyti 
naujas tarpdisciplininių mokslinių tyrimų 
sritis, kurti darbo vietas, saugoti kultūros 
paveldą ir Europos, kaip humanistinės 
tradicijos ištakų ir pasaulinio turizmo 
lyderės, tvarumą, nes labai svarbu 
tinkamai pripažinti humanitarinių ir 
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socialinių mokslų vaidmenį šiose srityse, 
kartu ir toliau siekiant tikslo kurti 
integracinę, inovacijas diegiančią ir 
saugią visuomenę;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) programa „Horizontas 2020“ turėtų 
būti įgyvendinama išnaudojant Sąjungai 
pagal SESV suteiktą kompetenciją sporto 
srityje, palengvinant prieigą prie 
mokslinių šios srities tyrimų, ypač su 
fiziniu aktyvumu susijusių sveikatos ir 
visuomenės sanglaudos aspektų ir su jo 
galimybėmis padėti Sąjungai siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) vykdant veiklą pagal programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti 
užtikrinamas visiškas suderinamumas su 
būsimąja Mokymosi visą gyvenimą 
programa, taip pat turėtų būti skatinama 
sinergija, sąveika ir integracija su kitomis 
pagal Europos politikos sritimis ir 
programomis. reikia pažymėti, kad 
svarbus vaidmuo tenka doktorantų 
judumui pagal programą 
„Horizontas 2020“, kuria kartu su 
būsimąja Mokymosi visą gyvenimą 
programa ir kitais finansavimo šaltiniais 
turi būti remiamas Bolonijos procesas ir 
kaimynystės politika, kad būtų padidintas 
šios programos papildomumas bet kurių 
kitų Sąjungos programų švietimo srityje 
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atžvilgiu;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) siekiant kuo labiau padidinti 
programos „Horizontas 2020“ poveikį, 
išskirtinį dėmesį reikėtų skirti 
daugiadalykiams ir tarpdalykiniams 
metodams, kaip būtiniems didelės 
mokslinės pažangos elementams. Mokslo 
proveržiai dažniausiai tampa skirtingų 
dalykų sąveikos rezultatu. Be to, problemų 
ir uždavinių, kuriuos tenka spręsti 
Europai, sudėtingumas reikalauja 
sprendimų, kuriuos galima rasti tik 
atsižvelgiant į kelias mokslo sritis;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
būtina užtikrinti glaudesnį 
bendradarbiavimą (jis gali būti viešojo ir 
privačiojo sektorių subjektų partnerysčių 
pavidalo, bet turėtų būti siekiama 
pirmenybę teikti viešajam sektoriui) su 
regioninėmis, nacionalinėmis ir 
tarpvalstybinėmis programomis, kuriomis 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos;

Pakeitimas 24

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

(30a) reikia didinti bendradarbiavimą su 
kaimyninėmis šalimis pagal programą 
„Horizontas 2020“taikant ypatingas 
taisykles, ypač su Rytų partnerystės 
valstybėmis;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) dalyvavimas bet kokioje veikloje 
pagal programą „Horizontas 2020“ turėtų 
būti paprastas, aiškus ir lengvai 
prieinamas. Turėtų būti tinkamai 
atsižvelgiama į tai, kad skirtingiems 
moksliniams tyrimams gali būti lengviau 
gauti finansavimą iš privačių fondų;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014−2020 m.) bei 
nustatoma sistema, kuria reglamentuojama 
Sąjungos parama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklai, taip pat skatinama
geriau išnaudoti inovacijų, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros politikos 
galimybes pramonėje.

Šiuo reglamentu sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014−2020 m.) bei 
nustatoma sistema, kuria reglamentuojama 
Sąjungos parama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklai, siekiant sustiprinti 
Europos mokslinę ir technologinę bazę, 
užtikrinti intelektinio kapitalo plėtrą ir
naudos visuomenei skatinamą, įskaitant 
geresnį inovacijų, mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros politikos pramoninių
ir socialinių galimybių išnaudojimą.

Pakeitimas 27
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

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 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą.

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

Pakeitimas 28

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), atliekant 
konkrečius ir pavyzdinius veiksmus, 
kuriais skatinami Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų sistemų struktūriniai 
pokyčiai. Atitinkami veiklos rodikliai 
nustatyti I priedo įžangoje.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangus mokslas; (a) pažangus mokslas, įskaitant 
fundamentaliuosius ir taikomuosius 
humanitarinių mokslų srities mokslinius 
tyrimus;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės uždaviniai. (c) visuomenės uždaviniai, įskaitant 
fundamentaliuosius ir taikomuosius 
socialinių mokslų srities mokslinius 
tyrimus.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Programa „Horizontas 2020“ 
Europoje padės padaryti mokslininko 
tyrėjo karjerą patrauklesnę ir sumažinti 
„proto nutekėjimo“ poveikį. Dėl šios 
priežasties ji įgyvendinama taip, kad būtų 
skatinamas bendros mokslininkų tyrėjų 
rinkos sukūrimas, visų pirma pagal šią 
programą naudojant atitinkamus 
mechanizmus mokslininkų tyrėjų darbo 
užmokesčio skirtumams mažinti.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama užtikrinant, kad remiami 
prioritetai ir veiksmai būtų svarbūs 
kintantiems poreikiams, ir atsižvelgiant į 
kintantį mokslo, technologijos, inovacijų, 
rinkų ir visuomenės pobūdį, kai inovacijos 
apima verslo, organizacinius ir socialinius
aspektus.

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama užtikrinant, kad remiami 
prioritetai ir veiksmai būtų svarbūs tęsiant 
esamus mokymus ir tyrimus, taip pat 
svarbūs kintantiems poreikiams, ir 
atsižvelgiant į kintantį mokslo, 
technologijos, inovacijų, darbo rinkų ir 
visuomenės pobūdį, kai mokslas apima bet 
kurią akademinių tyrimų sritį, o 
inovacijos apima socialinius ir 
ekonominius, organizacinius ir kultūrinius
aspektus.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
veiksmingai skatinama lyčių lygybė, o 
formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį atsižvelgiama į lyčių aspektą.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
veiksmingai skatinama lyčių pusiausvyra 
visose programose, vertinimo komitetuose, 
ekspertų ir patariamosiose grupėse ir 
visuose esamuose ir jai įgyvendinti 
įsteigtuose sprendimus priimančiuose 
organuose. Tam bus nustatyti tikslai ir 
įgyvendinti šiems tikslams pasiekti 
parengti atitinkami veiksmai.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žmogaus genetiniam paveldui keisti 
skirta mokslinių tyrimų veikla, dėl kurios 
šie pakeitimai gali tapti paveldimi;

(b) žmogaus genetiniam paveldui keisti 
skirta mokslinių tyrimų veikla;

Pakeitimas 35
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) partnerių paieška ir tinklų kūrimas 
siekiant užtikrinti geresnę projektų 
kokybę.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) remti Sąjungos išorės ir plėtros 
politikos tikslus, papildant išorės ir plėtros 
programas, atsižvelgiant į visų 
suinteresuotųjų subjektų interesus.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) iniciatyvos, kuriomis skatinamas 
domėjimasis mokslu nuo ankstyvo 
amžiaus, pavyzdžiui, organizuojant atvirų 
durų dienas mokslinių tyrimų centruose;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
Europos mokslo ir mokslinių tyrimų 
sričių apdovanojimų prestižą;



AD\905106LT.doc 21/40 PE487.737v02-00

LT

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad vykdant pagal šį reglamentą 
finansuojamus veiksmus Sąjungos 
finansiniai interesai būtų saugomi taikant 
prevencines kovos su sukčiavimu, 
korupcija ir kitokia neteisėta veika 
priemones, atliekant veiksmingus 
patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, 
atgaunant nepagrįstai sumokėtas sumas ir 
prireikus skiriant veiksmingas,
proporcingas ir atgrasomas sankcijas.

1. Komisija tinkamomis priemonėmis 
užtikrina, kad vykdant pagal šį reglamentą 
finansuojamus veiksmus Sąjungos 
finansiniai interesai būtų saugomi 
efektyviai valdant mokslinių tyrimų 
centrus, taikant prevencines kovos su 
sukčiavimu, korupcija ir kitokia neteisėta 
veika priemones, atliekant veiksmingus 
patikrinimus ir, jei nustatoma pažeidimų, 
atgaunant nepagrįstai sumokėtas sumas ir 
prireikus skiriant veiksmingas, 
proporcingas ir atgrasomas sankcijas.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo septintos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Europos mokslinių tyrimų taryba (ERC) 
užtikrina patrauklų ir lankstų finansavimą, 
kad talentingi ir kūrybingi pavieniai mokslo 
darbuotojai ir jų grupės galėtų tirti 
perspektyviausias mokslo sritis, 
konkuruodami visoje Sąjungoje.

(a) Europos mokslinių tyrimų taryba 
(EMTT ) užtikrina patrauklų ir lankstų 
finansavimą, kad talentingi ir kūrybingi 
pavieniai mokslininkai tyrėjai ir bet kurioje 
žinių srityje dirbančios jų grupės galėtų 
tirti perspektyviausias mokslo sritis, 
konkuruodami visoje Sąjungoje.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo septintos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Įgyvendinant tikslą Ateities ir kuriamos
technologijos remiami bendrieji moksliniai 
tyrimai siekiant išplėsti Europos 
pajėgumus kurti pažangias inovacijas, 

(b) Įgyvendinant tikslą Ateities ir 
besiformuojančios technologijos remiami 
bendrieji ir tarpdalykiai moksliniai tyrimai 
siekiant išplėsti Europos pajėgumus kurti 
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kurios pakeistų tradicinę mokslo 
paradigmą. Tai turi paskatinti mokslo 
disciplinų bendradarbiavimą, susijusį su 
visiškai naujomis, su didele rizika 
susijusiomis idėjomis ir paspartinti 
perspektyviausių mokslo sričių ir 
technologijų atsiradimą bei atitinkamų 
mokslo bendruomenių susidarymą 
Sąjungoje.

pažangias inovacijas, kurios pakeistų
tradicinę mokslo paradigmą. Tai turi 
paskatinti mokslo disciplinų 
bendradarbiavimą, susijusį su visiškai 
naujomis, su didele rizika susijusiomis 
idėjomis ir paspartinti perspektyviausių 
mokslo sričių ir technologijų atsiradimą bei 
atitinkamų mokslo bendruomenių 
susidarymą Sąjungoje.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo septintos 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 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, siekiant 
išlaikyti ir pritraukti talentingus žmones 
gyventi ir dirbti Sąjungoje.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo keturioliktos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sveikata, demografiniai pokyčiai ir 
gerovė;

(a) sveikata, demografiniai pokyčiai ir 
gerovė, įskaitant dalyvavimą sporto 
veikloje;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo keturioliktos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė.

(f) integracinė, išsilavinusi, inovacijas 
diegianti ir saugi visuomenė.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo septyniolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas „Integracinė, inovacijas 
diegianti ir saugi visuomenė“ taip pat 
apima veiklą, kuria siekiama panaikinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų atskirtį, o 

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

inovacijų atskirtį, o šiuo tikslu taikomos 
specialios priemonės, kurias diegiant 
pažangumas užtikrinama mažiau 
išsivysčiusiuose Sąjungos regionuose. Jis 
taip pat apima veiklą, strategijas, 
metodiką ir priemones, kurios būtinos 
siekiant sukurti dinamišką ir tvarų 
Europos kultūros paveldą.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, dėl šių veiksnių Europa tampa 
palyginti nepatrauklia pasaulinėje 
konkurencijoje dėl mokslinių talentų. JAV 
sistemos gebėjimas pasiūlyti daugiau 
išteklių vienam mokslo darbuotojui ir 
geresnės karjeros perspektyvos paaiškina, 
kodėl JAV toliau pritraukia geriausius 
mokslo darbuotojus iš viso pasaulio, 
įskaitant dešimtis tūkstančių asmenų iš 
Sąjungos.

Be to, dėl šių veiksnių Europa tampa 
palyginti nepatrauklia pasaulinėje 
konkurencijoje dėl mokslinių talentų. JAV 
sistemos gebėjimas pasiūlyti daugiau 
išteklių vienam mokslininkui tyrėjui, 
geresnė mokslinių tyrimų infrastruktūra
ir geresnės karjeros perspektyvos 
paaiškina, kodėl JAV toliau pritraukia
geriausius mokslo darbuotojus iš viso 
pasaulio, įskaitant dešimtis tūkstančių 
asmenų iš Sąjungos.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT pagrindinė veikla – teikti patrauklų 
ilgalaikį finansavimą, siekiant paremti 
pažangiausius tyrėjus ir jų mokslinių 
tyrimų grupes, kad šie galėtų vykdyti 
proveržį skatinančius, aukšto pelningumo 
ir aukšto rizikingumo mokslinius tyrimus.

EMTT pagrindinė veikla – teikti patrauklų 
ilgalaikį finansavimą, siekiant paremti 
pažangiausius tyrėjus ir jų mokslinių 
tyrimų grupes, kad šie galėtų vykdyti 
proveržį skatinančius, aukšto pelningumo 
ir aukšto rizikingumo mokslinius tyrimus. 
Šiuo požiūriu moksliniai tyrimai, kaip 
mokslinė procedūra, turėtų būti be 
išimties pripažinti visose žmonių žinių 
srityse.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT finansavimas teikiamas pagal toliau 
išvardytus nusistovėjusius principus. 
Mokslinė kompetencija yra vienintelis 
kriterijus, pagal kurį teikiamos EMTT
dotacijos. EMTT veikia „iš apačios į viršų“ 
principu be iš anksto nustatytų prioritetų. 
EMTT išmokas galima teikti 
individualioms bet kokio amžiaus ir bet 
kokios pasaulio šalies mokslininkų, 
dirbančių Europoje, grupėms. Galiausiai, 
EMTT turi siekti skatinti sveiką 
konkurenciją Europoje.

EMTT finansavimas teikiamas pagal toliau 
išvardytus nusistovėjusius principus. 
Mokslo pažangumas bet kurioje žinių 
srityje yra vienintelis kriterijus, pagal kurį 
teikiamos EMTT dotacijos. EMTT veikia 
„iš apačios į viršų“ principu be iš anksto 
nustatytų prioritetų. EMTT išmokas galima 
teikti individualioms bet kokio amžiaus ir 
bet kokios pasaulio šalies mokslininkų 
tyrėjų, dirbančių Europoje, grupėms. 
Galiausiai, EMTT turi siekti skatinti sveiką 
konkurenciją Europoje.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina reforma turi prasidėti pirmaisiais 
mokslo darbuotojų karjerų etapais, jų 
doktorantūros studijų ar analogiškų 
antrosios pakopos studijų metu. Europa turi 
išplėtoti pažangias, naujoviškas mokymo 
schemas, kurios būtų suderintos su labai 
konkurencingais ir ateityje vis labiau 
tarpdalykiniais mokslinių tyrimų ir 
inovacijų reikalavimais. Verslo, įskaitant 
MVĮ ir kitus socialinių ekonominių 
veikėjų, stiprus įsitraukimas bus būtinas, 
siekiant suteikti mokslo darbuotojams
naujoviškus įgūdžius, reikalingus ateities 
darbo vietose. Tai taip pat bus svarbu 
paskatinti šių mokslo darbuotojų judumą, 
nes kol kas jis išlieka kuklus: 2008 m. tik 
7 proc. Europos doktorantų mokėsi kitoje 
valstybėje narėje, o tikslas yra pasiekti 
20 proc. iki 2030 m.

Būtina reforma turi prasidėti pirmaisiais 
mokslininkų tyrėjų karjerų etapais, jų 
doktorantūros studijų ar analogiškų 
antrosios pakopos studijų metu. Europa turi 
išplėtoti pažangias, inovacines mokymo 
schemas, kurios būtų suderintos su labai 
konkurencingais ir ateityje vis labiau 
tarpdalykiniais mokslinių tyrimų ir 
inovacijų reikalavimais. Verslo, įskaitant 
MVĮ ir kitus socialinių ekonominių 
veikėjų, stiprus įsitraukimas bus būtinas, 
siekiant suteikti mokslininkams tyrėjams
naujoviškus įgūdžius, reikalingus ateities 
darbo vietose. Tai taip pat bus svarbu 
paskatinti šių mokslininkų tyrėjų judumą, 
nes kol kas jis išlieka kuklus: 2008 m. tik 
7 proc. Europos doktorantų mokėsi kitoje 
valstybėje narėje, o tikslas yra pasiekti 
20 proc. iki 2030 m. Todėl visų sričių 
doktorantai turi būti aiškiai įvardyti kaip 
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viena iš svarbiausių naujos švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto programos 
visuomenės grupių, taip pat turi būti 
užtikrinamas reikiamas programos 
„Horizontas 2020“ papildomumas.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra teikti aukštos 
kokybės ir novatorišką mokymą 
pradedantiems mokslo darbuotojams, 
turintiems aukštesnį nei bakalauras laipsnio 
išsilavinimą, per tarpdalykinius projektus, 
ar doktorantūros programas, kuriose 
dalyvauja universitetai, mokslinių tyrimų 
institucijos, verslas, MVĮ ir kiti socialiniai-
ekonominiai veikėjai iš skirtingų valstybių. 
Tai pagerins karjeros galimybes jauniems 
aukštesnį nei bakalauro laipsnio 
išsilavinimą turintiems mokslo 
darbuotojams viešajame ir privačiajame 
sektoriuose.

Pagrindinė veikla yra teikti aukštos 
kokybės ir inovacinį mokymą 
pradedantiems mokslininkams tyrėjams, 
turintiems aukštesnį nei bakalauras laipsnio 
išsilavinimą, per tarpdalykinius projektus, 
ar doktorantūros programas, kurios leidžia 
mokslininkams plėtoti savo mokslinių 
tyrimų programas ir kuriose dalyvauja 
universitetai, mokslinių tyrimų institucijos, 
verslas, MVĮ ir kiti socialiniai-ekonominiai 
veikėjai iš skirtingų valstybių. Tai plėtos ir
pagerins karjeros galimybes jauniems 
aukštesnį nei bakalauro laipsnio 
išsilavinimą turintiems mokslininkams 
tyrėjams viešajame ir privačiajame 
sektoriuose.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra skatinti patyrusius 
mokslo darbuotojus gerinti arba tobulinti 
savo įgūdžius per judumą, atveriant kelią 
patrauklioms karjeros galimybėms 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
centruose, verslo įmonėse, MVĮ ir kitose 
socialinėse ekonominėse grupėse Europoje 
ir už jos ribų. Taip pat turėtų būti remiamos 
galimybės pratęsti mokslo darbuotojo 

Pagrindinė veikla yra skatinti patyrusius 
mokslininkus tyrėjus gerinti arba tobulinti 
savo įgūdžius per judumą, atveriant kelią 
patrauklioms karjeros galimybėms 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
centruose, verslo įmonėse, MVĮ ir kitose 
socialinėse ekonominėse grupėse Europoje 
ir už jos ribų, skiriant dėmesio jaunimo 
vaidmeniui mokslo sektoriuje ir suteikiant 
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karjerą po pertraukos. mokslininkams galimybę mokytis ir įgyti 
naujų žinių trečiosios šalies aukšto lygio 
mokslinių tyrimų organizacijoje ir vėliau 
sugrįžti. Didelis dėmesys skiriamas 
moterų vaidmeniui moksle ir 
potencialioms jų patekimo į šią sritį 
kliūtims. Taip pat remiamos galimybės 
pratęsti mokslininko tyrėjo karjerą ir 
taikoma lanksti darbo tvarka po pertraukos.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra skatinti 
trumpalaikius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojų mainus, pagrįstus 
universitetų, mokslinių tyrimų institucijų, 
verslo įmonių, MVĮ ir kitų socialinių 
ekonominių grupių partnerystėmis 
Europoje ir pasaulyje. Tai apims skatinimą 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis.

Pagrindinė veikla yra skatinti 
trumpalaikius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojų mainus, pagrįstus 
universitetų, mokslinių tyrimų institucijų, 
verslo įmonių, MVĮ ir kitų socialinių 
ekonominių grupių partnerystėmis 
Europoje ir pasaulyje. Tai apims skatinimą 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir 
ypač stiprinti partnerystes mokslo srityje 
Viduržemio jūros regione, o Europos ir 
Viduržemio jūros regiono programos 
tyrimų, inovacijų ir technologijų 
vystymosi srityse bus veiksmingesnės.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų infrastruktūra yra 
lemiamas Europos konkurencingumo 
veiksnys įvairiose mokslo srityse ir 
pagrindinis dalykas mokslu grįstoms 
inovacijoms. Moksliniai tyrimai daugelyje 
sričių yra neįmanomi, neturint prieigos prie 
kompiuterių, naujos medžiagos šaltinių, 
švarių kambarių nanotechnologijoms, 

Mokslinių tyrimų infrastruktūra yra 
lemiamas Europos konkurencingumo 
veiksnys įvairiose mokslo srityse ir 
pagrindinis dalykas mokslu grįstoms 
inovacijoms. Moksliniai tyrimai daugelyje 
sričių yra neįmanomi, neturint prieigos prie 
kompiuterių, naujos medžiagos šaltinių, 
švarių kambarių nanotechnologijoms, 
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genomikos ir socialinių mokslų duomenų 
bazių, observatorijų žemės mokslams, 
plačiajuosčio ryšio tinklų duomenų 
perdavimui, ir kt. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra būtina, vykdant mokslinius 
tyrimus, kuriais bandoma spręsti didelius 
visuomenės uždavinius – energijos, 
klimato kaitos, bioekonomikos ir sveikatos 
bei ilgalaikės gerovės visiems. Jais 
skatinamas tarpvalstybinis ir 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, 
kuriama vientisa ir atvira Europos 
virtualiųjų mokslinių tyrimų erdvė. Jie 
skatina žmonių ir idėjų judumą, suburia 
geriausius mokslininkus iš Europos ir viso 
pasaulio, plečia mokslinio švietimo 
galimybes. Jie sudaro sąlygas pažangai 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėse ir gali pateikti ypatingų 
mokslo pavyzdžių plačiajai visuomenei.

genomikos ir socialinių mokslų duomenų 
bazių, observatorijų žemės mokslams, 
plačiajuosčio ryšio tinklų duomenų 
perdavimui, ir kt. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra būtina, vykdant mokslinius 
tyrimus, kuriais bandoma spręsti didelius 
visuomenės uždavinius – energijos, 
klimato kaitos, bioekonomikos ir sveikatos 
bei ilgalaikės gerovės visiems. Jais 
skatinamas tarpvalstybinis ir 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, 
kuriama vientisa ir atvira Europos 
virtualiųjų mokslinių tyrimų erdvė. Jie 
skatina žmonių ir idėjų judumą, suburia 
geriausius mokslininkus iš Europos ir viso 
pasaulio, plečia mokslinio švietimo 
galimybes. Jie sudaro sąlygas pažangai 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėse ir gali pateikti ypatingų 
mokslo pavyzdžių plačiajai visuomenei.
Jie gali taip pat skatinti naujoves 
privačiajame sektoriuje ir MVĮ būti 
dinamiškų inovacijų šaltinis.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio ketvirta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinės informacijos skelbimas yra 
svarbiausia mokslinių tyrimų 
infrastruktūros dalis ir vaidina esminį 
vaidmenį kuriant naujas žinias ir 
inovacijas. Todėl tvarūs mokėjimo ir 
skleidimo modeliai, pagal kuriuos 
padengiamos gamybos sąnaudos, yra itin 
svarbūs. Publikacijose, kurios buvo 
parengtos ir patvirtintos mokslininkams 
tyrėjams atlikus darbą, kuris visas arba 
kurio didžiausia dalis buvo finansuojama 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
paskelbti rezultatai turėtų būti prieinami 
visai mokslinei bendruomenei.
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 skirsnio 4.3 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Akademinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūros vaidmens stiprinimas ir 
jos sąsaja su inovacijomis MVĮ.
Turėtų būti numatytas tikslas remti MVĮ 
ir akademinių institucijų partnerystę ir jų 
infrastruktūrą siekiant skatinti inovacijas 
verslo srityje.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių žinių apie galimą 
nanotechnologijų ir nanosistemų poveikį 
sveikatai ar aplinkai gerinimas ir
priemonių rizikai vertinti bei valdyti per 
visą gyvavimo ciklą sukūrimas.

Mokslinių žinių apie galimą 
nanotechnologijų ir nanosistemų poveikį 
sveikatai ar aplinkai gerinimas, priemonių 
rizikai vertinti bei valdyti per visą 
gyvavimo ciklą sukūrimas ir galimybių 
neįgaliesiems geriau integruotis į 
visuomenę sudarymas.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siūlomais veiksmais siekiama papildyti 
nacionalinę ir regioninę verslo inovacijų 
politiką ir programas, gerinti MVĮ 
bendradarbiavimą su kitais inovacijų ciklo 
dalyviais, kad būtų panaikinta neatitiktis 
tarp mokslinių tyrimų ir (arba) plėtros bei 
sėkmingo įsitvirtinimo rinkoje, sukurti 
palankesnes sąlygas diegti inovacijas 
(įskaitant paklausos priemones) mažosiose 

Siūlomais veiksmais siekiama papildyti 
nacionalinę ir regioninę verslo inovacijų 
politiką ir programas, gerinti MVĮ, 
akademinių institucijų, įskaitant 
kūrybinės pramonės institucijas, kurios 
gali sėkmingai pasinaudoti tarptautine 
verslo aplinka, bendradarbiavimą su kitais 
inovacijų ciklo dalyviais, kad būtų 
panaikinta neatitiktis tarp mokslinių tyrimų 
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ir vidutinėse įmonėse bei teikti paramą 
atsižvelgiant į kintantį inovacijos procesų 
pobūdį, naujas technologijas, rinkos ir 
verslo modelius.

ir (arba) plėtros bei sėkmingo įsitvirtinimo 
rinkoje, sukurti palankesnes sąlygas diegti 
inovacijas (įskaitant paklausos priemones) 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse bei teikti 
paramą atsižvelgiant į kintantį inovacijos 
procesų pobūdį, naujas technologijas, 
rinkos ir verslo modelius.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ savo veiklą vykdo visuose 
ekonomikos sektoriuose. MVĮ sudaro 
didesnę Europos Sąjungos ekonomikos dalį 
nei kituose regionuose, pvz., Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Visų rūšių MVĮ gali 
kurti inovacijas. Šias įmones būtina skatinti 
ir remti, kad jos investuotų į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. Imdamosi šios 
veiklos MVĮ turėtų sugebėti pasinaudoti 
vidaus rinkos visu inovacijų potencialu ir 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
erdve, kad Europoje ir už jos ribų būtų 
sukurtos naujos verslo galimybės ir 
padedama spręsti visuomenės uždavinius.

MVĮ savo veiklą vykdo visuose 
ekonomikos sektoriuose. MVĮ sudaro 
didesnę Europos Sąjungos ekonomikos dalį 
nei kituose regionuose, pvz., Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Visų rūšių MVĮ gali 
kurti inovacijas. Šias įmones būtina skatinti 
ir remti, kad jos investuotų į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas ir plėtotų ryšius ir 
partnerystę su universitetais ir kitomis 
mokslinių tyrimų institucijomis. Imdamosi 
šios veiklos MVĮ turėtų sugebėti 
pasinaudoti visu vidaus rinkos inovacijų 
potencialu ir Europos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų erdve, kad Europoje ir už jos ribų 
būtų sukurtos naujos verslo galimybės ir 
padedama spręsti visuomenės uždavinius.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra 
svarbus MVĮ taikomos inovacijų 
strategijos elementas siekiant įveikti su šių 
įmonių dydžiu susijusius sunkumus, pvz., 
galimybės naudotis technologijomis ir 
mokslo žiniomis bei patekti į naujas rinkas. 
Bendradarbiavimas padeda idėjas paversti 
pelnu ir bendrovės plėtra, o kartu padidinti 

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra 
svarbus MVĮ taikomos inovacijų 
strategijos elementas siekiant įveikti su šių 
įmonių dydžiu susijusius sunkumus, pvz., 
galimybės naudotis technologijomis ir 
mokslo žiniomis bei patekti į naujas rinkas. 
Bendradarbiavimas padeda idėjas paversti 
pelnu ir bendrovės plėtra, o kartu padidinti 
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privačiojo sektoriaus investicijas į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas.

privačiojo sektoriaus investicijas į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas. Švietimo 
sistema, skirdama daugiau dėmesio 
inovacijoms ir moksliniams tyrimams bei 
verslo plėtrai, taip pat galėtų atlikti 
vaidmenį aprūpinant Europos MVĮ 
novatorišku ir dinamišku personalu.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 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, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai. Fizinis 
lavinimas ir dalyvavimas organizuotoje 
sporto veikloje gali atlikti didžiulį 
vaidmenį užkertant kelią tokiems 
sutrikimams.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Rūpinimosi sveikata 
skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
susijusi su sveikatos sudedamųjų 
išmanymu, veiksmingomis prevencinėmis 
priemonėmis, pvz., vakcinomis, 
veiksminga sveikatos ir ligų kontrole bei 
pasirengimu bei efektyviomis diagnostikos 

Veiksmingas rūpinimosi sveikata 
skatinimas, pagrįstas patikima faktinių 
duomenų baze, užkerta kelią ligoms, 
pagerina savijautą ir yra ekonomiškai 
veiksmingas. Rūpinimosi sveikata 
skatinimas ir ligų prevencija taip pat 
susijusi su sveikatos sudedamųjų 
išmanymu, pvz., fizinių pratimų nauda,
veiksmingomis prevencinėmis 
priemonėmis, pvz., vakcinomis, 
veiksminga sveikatos ir ligų kontrole bei 
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programomis. pasirengimu bei efektyviomis diagnostikos 
programomis.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu. 
Veiksmingi duomenų mainai ir jų 
susiejimas su dideliais kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, visų pirma atliekant 
klinikinius tyrimus.

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, įskaitant 
socialinių ir kultūrinių sąlygų bei 
kūrybinės veiklos poveikį kasdieniam 
gyvenimui, išmanymu. Veiksmingi 
duomenų mainai ir jų susiejimas su didelio 
masto kohortiniais tyrimais yra tiek pat 
svarbus kaip ir mokslinių tyrimų rezultatų 
taikymas klinikinėje praktikoje, visų pirma 
atliekant klinikinius tyrimus.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, kad būtų nustatoma 
ir skleidžiama geriausia sveikatos ir 
rūpybos sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų 

Didėjantis senėjančios visuomenės 
sergamumas ir neįgalumas kelia naujus 
reikalavimus sveikatos ir rūpybos 
sektoriams. Norint veiksmingą sveikatos ir 
rūpybos sistemą išlaikyti visoms amžiaus 
grupėms, būtina imtis pastangų pagerinti 
sprendimų, kuriais užtikrinama prevencija 
ir gydymas, priėmimą, įskaitant geresnį 
supratimą apie fizinių pratimų vaidmenį 
ligų prevencijai, ir kad būtų nustatoma ir 
skleidžiama geriausia sveikatos ir rūpybos 
sektorių patirtis, teikiama paramai 
integruotajai rūpybai ir plačiai diegiamos 
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pirmą vyresnio amžiaus žmonėms bei 
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama didinant šių žmonių 
fizinę, socialinę gerovę ir gerinant psichinę 
savijautą bei pailginant tokios gerovės 
trukmę.

technologijos, organizacinės ir socialinės 
inovacijos, suteikiančios galimybę visų 
pirmą vyresnio amžiaus žmonėms bei 
neįgaliesiems likti aktyviems ir 
nepriklausomiems. Imantis šių veiksmų 
būtų prisidedama prie didesnės šių žmonių 
fizinės, socialinės bei psichinės gerovės ir 
ilgesnės tokios gerovės trukmės.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozės gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių 
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico 
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoke ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo 
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimas
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymą (įskaitant gyvenimo 
būdo veiksnius ir su aplinka ir klimatu 
susijusius veiksnius), sveikos gyvensenos 
skatinimą ir ligų prevenciją ligų supratimą
ir diagnozės gerinimą; veiksmingų 
diagnostikos programų kūrimą ir polinkio 
susirgti tam tikromis ligomis vertinimo 
tobulinimą; priežiūros ir pasirengimo 
gerinimą; kokybiškesnių prevencijos 
vakcinų kūrimą; in–silico medicinos 
naudojimą siekiant pagerinti ligų kontrolę 
ir jų nustatymą; ligų gydymą; žinių taikymą
klinikinėje praktikoje ir nepastovią
inovacijų veiklą; tinkamesnį sveikatos 
duomenų naudojimą; aktyvaus, 
nepriklausomo gyvenimo ir paramą 
užtikrinančių priemonių kūrimą; teisės 
suteikimą asmenims patiems tvarkytis savo 
sveikatos būklę; integruotosios rūpybos 
skatinimą; mokslinių priemonių ir metodų 
gerinimą siekiant remti politikos 
formavimą ir reguliavimo poreikius; 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą
ir efektyvumo optimizavimą bei skirtumų 
mažinimą remiantis faktinių duomenų baze 
pagrįstu sprendimų priėmimu, taip pat 
gerosios patirties, inovacinių technologijų 
ir metodų sklaidą.



PE487.737v02-00 34/40 AD\905106LT.doc

LT

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant taip sumažinti išmetamų CO2 dujų 
kiekį, į mokslinius tyrimus, plėtrą, 
demonstravimą ir veiksmingų, saugių ir 
patikimų bei mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančių energijos technologijų ir 
paslaugų pateikimą rinkai privaloma 
investuoti dideles lėšas. Šios lėšos turi būti 
naudojamos kartu su netechnologinėmis 
priemonėmis, susijusiomis su tiekimu ir 
paklausa. Visos šios priemonės turi būti 
įtrauktos į mažo anglies dioksido kiekio 
išmetimo politiką, įskaitant pagrindinių 
didelio poveikio technologijų diegimą, visų 
pirma IRT priemonių ir pažangios 
gamybos, apdirbimo ir medžiagų 
naudojimą. Siekiama sukurti veiksmingas 
energijos gamybos technologijas ir 
paslaugas, kurias būtų galima plačiai 
paskleisti Europos ir tarptautinėse rinkose, 
bei užtikrinti pažangų paklausa grindžiamą 
valdymą atviroje ir skaidrioje prekybos 
energija rinkoje ir sukurti pažangias 
veiksmingai energiją naudojančias 
valdymo sistemas.

Siekiant taip sumažinti išmetamų CO2 dujų 
kiekį, į mokslinius tyrimus, plėtrą, 
demonstravimą ir veiksmingų, saugių ir 
patikimų bei mažą anglies dioksido kiekį 
išmetančių energijos technologijų ir 
paslaugų pateikimą rinkai privaloma 
investuoti dideles lėšas. Šios lėšos turi būti 
naudojamos kartu su netechnologinėmis 
priemonėmis, susijusiomis su tiekimu ir 
paklausa. Be to, atliekant šias investicijas, 
turi būti rengiama stipri visuomenės 
informavimo kampanija, kad ES piliečiai 
galėtų pirmieji imtis veiksmų aplinkos, 
socialinių reikalų ir kultūros srityse.
Visos šios priemonės turi būti įtrauktos į 
mažo anglies dioksido kiekio išmetimo 
politiką, įskaitant pagrindinių didelio 
poveikio technologijų diegimą, visų pirma 
IRT priemonių ir pažangios gamybos, 
apdirbimo ir medžiagų naudojimą. 
Siekiama sukurti veiksmingas energijos 
gamybos visuomenei naudingas
technologijas ir paslaugas, kurias būtų 
galima plačiai paskleisti Europos ir 
tarptautinėse rinkose, bei užtikrinti 
pažangų paklausa grindžiamą valdymą 
atviroje ir skaidrioje prekybos energija 
rinkoje ir sukurti pažangias veiksmingai 
energiją naudojančias valdymo ir 
stebėsenos sistemas.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio e a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Sąlygų tvariam kultūros paveldui 
sudarymas atsižvelgiant į klimato kaitą.
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Tikslas – vykdyti mokslinius tyrimus ir 
nustatyti, kokių strategijų, metodikos ir 
priemonių reikia siekiant dinamiško ir 
tvaraus Europos kultūros paveldo 
atsižvelgiant į klimato kaitą. Vykdant šią 
veiklą taip pat siekiama geriau suprasti, 
kaip bendruomenės suvokia, prisitaiko ir 
reaguoja į besikeičiančią aplinką ir vis 
dažniau pasitaikančius ekstremalius 
reiškinius.

Pagrindimas

Istorinių pastatų (ir meno kūrinių kolekcijų) klausimas yra labai svarbus ir kultūros paveldo, 
ir klimato kaitos aspektu. Vykdant mokslinius tyrimus pagal Europos Sąjungos finansuojamas 
programas turėtų būti įmanoma rasti būdą, kaip būtų galima pritaikyti istorinius objektus ir 
pastatus ir padaryti juos atsparesnius klimato kaitai. Be to, šiame kontekste svarbu 
nebenaudojamų pastatų restauravimas ir tai, kaip bendruomenės nusprendžia, ką svarbu 
išsaugoti.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europai iškilę sudėtingi socialiniai ir 
ekonominiai uždaviniai, kurie didele dalimi 
lemia Europos ateitį – pvz., besiplečiantys 
ekonominiai ir kultūriniai ryšiai, gyventojų 
senėjimas, plintanti socialinė atskirtis ir 
skurdas, nelygybė ir migracijos srautai, 
skaitmeninės atskirties panaikinimas, 
kultūrinių inovacijų ir kūrybingumo 
visuomenėje bei įmonėse skatinimas ir 
saugumo bei laisvės užtikrinimas,
pasitikėjimo demokratinėmis institucijomis 
ir piliečių tarpusavio pasitikėjimo 
valstybėse narėse ir už jų ribų užtikrinimas. 
Šie uždaviniai yra labai sudėtingi, todėl 
juos spręsti reikia taikant bendras 
europines priemones.

Europai iškilę sudėtingi socialiniai ir 
ekonominiai uždaviniai, kurie didele dalimi 
lemia Europos ateitį – pvz., besiplečiantys 
ekonominiai ir kultūriniai ryšiai, gyventojų 
senėjimas ir demografiniai pokyčiai, 
plintanti socialinė atskirtis ir skurdas, 
nelygybė ir migracijos srautai, 
skaitmeninės atskirties panaikinimas, 
kultūrinių inovacijų ir kūrybingumo 
visuomenėje bei įmonėse skatinimas ir 
kultūriniu požiūriu tvarios plėtros, 
pasitikėjimo demokratinėmis institucijomis 
ir piliečių tarpusavio pasitikėjimo 
valstybėse narėse ir už jų ribų užtikrinimas.
Be to, viešosios socialinės politikos 
vaidmuo Europoje vis labiau suvokiamas 
kaip lemiamas Europos socialinio 
modelio tvarumo elementas. Šie 
uždaviniai yra labai sudėtingi, todėl juos 
spręsti reikia taikant vis sudėtingesnį 
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įvairių ir bendrų europinių priemonių 
derinį, pagrįstą bendromis mokslinėmis 
žiniomis, kurias gali suteikti tik socialinis 
ir humanitarinis mokslas.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiems uždaviniams būdingas sudėtingumas 
ir paklausos pokyčiai verčia imtis 
naujoviškų mokslinių tyrimų, kurti naujas 
išmaniąsias technologijas, procesus ir 
metodus, socialinių inovacijų 
mechanizmus, suderintus veiksmus ir 
formuoti įvairių sričių politiką, kuri 
pagreitintų esminius pokyčius Europoje ar 
jiems padarytų įtaką. Todėl privaloma 
suprasti su šiais uždaviniais susijusias 
pagrindines tendencijas ir daromą poveikį, 
ir dar kartą atrasti ar išrasti sėkmingas 
solidarumo, koordinavimo ir kūrybingumo 
formas, kurios Europą, palyginti su kitais 
pasaulio regionais, pavertė išskirtiniu 
integracinės, inovacijas diegiančios ir 
saugios visuomenės modeliu. 
Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis 
būtina laikytis platesnio strateginio 
požiūrio. Galiausiai, saugumo sričių 
politika turėtų būti siejama su skirtingų 
sričių socialine politika, todėl atliekant šį 
uždavinį turi būti skatinama į mokslinius 
saugumo tyrimus įtraukti socialinius 
aspektus.

Šiems uždaviniams būdingas sudėtingumas 
ir paklausos pokyčiai verčia imtis 
novatoriškų mokslinių tyrimų, kurti naujas 
išmaniąsias technologijas, procesus ir 
metodus, socialinių inovacijų 
mechanizmus, suderintus veiksmus ir 
formuoti įvairių sričių politiką, kuri 
pagreitintų esminius pokyčius Europoje ar 
jiems padarytų įtaką. Todėl privaloma 
suprasti su šiais uždaviniais susijusias 
pagrindines tendencijas ir daromą poveikį, 
ir dar kartą atrasti ar išrasti sėkmingas 
solidarumo, koordinavimo ir kūrybingumo 
formas, kurios Europą, palyginti su kitais 
pasaulio regionais, pavertė išskirtiniu 
integracinės, inovacijas diegiančios ir 
saugios visuomenės modeliu. Tai 
reikalauja ypatingą dėmesį skirti Europos 
kultūriniam paveldui ir strategijai, kuri 
padėtų nustatyti veiklą, pagyvinančią ir 
suburiančią skirtingų bendruomenių
žmones. Bendradarbiaujant su trečiosiomis 
šalimis taip pat būtina laikytis platesnio 
strateginio požiūrio. Galiausiai, saugumo 
sričių politika turėtų būti siejama su 
skirtingų sričių socialine politika, todėl 
atliekant šį uždavinį turi būti skatinama į 
mokslinius saugumo tyrimus įtraukti 
socialinius aspektus.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 6.3.1 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir 
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje ir su 
tarptautiniais partneriais bei šiuo tikslu 
plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 
tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir 
su kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi 
būti imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Siekiama Europoje skatinti
komunikabilumą ir socialinę, ekonominę 
ir politinę bei kultūrinę įtrauktį ir 
pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje, 
padidinti supratimą apie socialinius 
pokyčius Europoje ir su tarptautiniais 
partneriais bei šiuo tikslu plėtoti pažangų 
mokslą ir disciplinų sąveiką, technologines 
permainas bei organizacines inovacijas. 
Šiuo atveju lemiamą vaidmenį turėtų 
atlikti moksliniai humanitarinių mokslų 
tyrimai, įskaitant tyrimus, susijusius su 
kai tiriamas visuomenės pokyčių poveikis 
asmenų, šeimų ir bendruomenių gerovei
ir gyvenimo kokybei, todėl šie tyrimai 
turėtų būti tinkamai finansuojami.
Moksliniais tyrimais humanitarinių 
mokslų srityje taip pat gali būti 
atskleidžiamas, plėtojamas ir nustatomas 
daugiamatis Europos kultūros paveldas, 
kuriant naujas mokslo disciplinas, taigi 
naujas inovacijų sritis ir darbo vietas. 
Egzistuoja poreikis sukurti didesnę žinių 
bazę socialinės atskirties, sveikatos, 
demografinių pokyčių, senėjančios 
visuomenės, gyvenimo ciklo ir šeimos 
tradicijų, bendros istorijos ir kultūros 
paveldo, fizinių pratimų, migracijos ir 
judumo, švietimo ir mokymosi visą 
gyvenimą, daugiakalbystės, socialinės 
politikos ir valdžios kaitos srityse. Šiuo 
atveju gali būti svarbūs moksliniai tyrimai 
humanitarinių ir socialinių mokslų 
srityse. Vykdomais moksliniais tyrimais 
politikos formuotojams turi būti padedama 
parengti tokią politiką ir nustatyti tokią 
veiklą, kuri padėtų kovoti su skurdu ir 
užkirstų kelią Europos bendruomenėse 
plisti įvairių formų atskirčiai, 
diskriminacijai ir nelygybei, kaip antai
lyčių nelygybė ar skaitmeninė arba 
inovacinė atskirtis, taip pat ir kitų pasaulio 
regionų atžvilgiu, pvz., remiantis 
lyginamosiomis kultūrinės ir kalbinės 
įvairovės bei įvairių kultūrų sąveikos 
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studijomis. Jie visų pirma turėtų padėti 
įgyvendinti ir pritaikyti strategiją 
„Europa 2020“ ir platesnius išorės 
veiksmus, kurių imasi Sąjunga. Turi būti 
imamasi konkrečių priemonių siekiant 
užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos b a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) savitarpio pažinimo ir supratimo 
formų vystymui vykdant tarpkultūrinį 
dialogą;

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinės JRC kompetencijos sritys bus 
energetika, transportas, aplinka ir klimato 
kaita, žemės ūkis ir maisto produktų 
tiekimo užtikrinimas, sveikata ir vartotojų 
apsauga, informacinės ir ryšių 
technologijos, etaloninės medžiagos, sauga 
ir saugumas (įskaitant branduolinę 
„Euratomo“ programos dalį).

Pagrindinės JTC kompetencijos sritys bus 
energetika, transportas, aplinka ir klimato 
kaita, žemės ūkis ir aprūpinimo maistu 
saugumas, sveikata ir vartotojų apsauga, 
istorinio, meninio ir kultūrinio paveldo 
apsauga, informacinės ir ryšių 
technologijos, etaloninės medžiagos, sauga 
ir saugumas (įskaitant branduolinę 
„Euratomo“ programos dalį).

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 2 punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT spręs šiuos klausimus, inicijuodamas 
struktūrinius pokyčius Europos inovacijų 
erdvėje. EIT šio tikslo sieks skatindamas 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
aukščiausio lygio inovacijų integraciją, taip 
kurdamas inovacijoms palankią naują 
aplinką ir remdamas naują verslių žmonių 
kartą. Vykdydamas šią veiklą EIT visomis 
išgalėmis padės siekti strategijos 
„Europa 2020“ (visų pirma, pavyzdinių 
iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“ ir „Judus 
jaunimas“) tikslų.

EIT spręs šiuos klausimus, inicijuodamas 
struktūrinius pokyčius Europos inovacijų 
erdvėje, o tai skatina didesnį Sąjungos 
konkurencingumą. EIT šio tikslo sieks 
skatindamas aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų ir aukščiausio lygio inovacijų 
integraciją, taip kurdamas inovacijoms 
palankią naują aplinką ir remdamas naują 
verslių žmonių kartą. Vykdydamas šią 
veiklą EIT visomis išgalėmis padės siekti 
strategijos „Europa 2020“ (visų pirma 
pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų sąjunga“ 
ir „Judus jaunimas“) tikslų, todėl II priede 
nustatytas finansinis įnašas yra esminis.
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