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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Specialiu pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl programos 
„Horizontas 2020“ siekiama sujungti visą ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą 
vienoje programoje ir papildyti pagrindų reglamentą dėl programos „Horizontas 2020“

Nuomonės referentė palankiai vertina pasiūlymą ir itin tvirtai remia įsipareigojimą siekti 
mokslinės kompetencijos kaip pagrindinį finansavimo kriterijų. Vis dėlto nuomonės referentė 
mano, kad lėšos turėtų būti prieinamesnės ir turėtų būti palengvinta prašymų skirti lėšų 
teikimo tvarka. Taigi referentė palankiai vertina tai, kad dėmesys skiriamas prašymų teikimo 
procedūrų supaprastinimui, tačiau mano, kad šis supaprastinimas turėtų apimti daugiau dalykų 
nei tie, kuriuos siūlo Komisija. 

Be to, nuomonės referentė mano, kad programa „Horizontas 2020“ turėtų papildyti kitas 
Europos programas, visų pirma programą „Erasmus visiems“, ir kad turėtų būti labiau 
pabrėžiamas akademinių mokslinių tyrimų vaidmuo plėtojant dinamiškas MVĮ. Be to, 
Europos kultūros paveldo moksliniai tyrimai, kurie buvo įtraukti į ankstesnes mokslinių 
tyrimų finansavimo programas, programoje „Horizontas 2020“ konkrečiai neminimi. Dėl to 
nuomonės referentė į šį reglamentą norėtų įtraukti konkrečią nuorodą į kultūros paveldą.

Be to, kadangi pagal Lisabonos sutartį Europos Sąjungai suteikiami nauji įgaliojimai sporto 
srityje, nuomonės referentė norėtų pasinaudoti finansavimo galimybėmis, kurios sudaromos 
pagal programą „Horizontas 2020“, kad būtų galima ypač pabrėžti mokslinių sporto tyrimų, 
kaip priemonės siekiant pagerinti bendrą Europos žmonių sveikatą ir socialinės sanglaudos 
bei įtraukties didinimo priemonės, potencialą. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) III dalis „Visuomenės uždaviniai“ 
turėtų paremti išskirtines kokybiškas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas ir 
šitaip padidinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumą sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius. Šios 
veiklos turėtų būti įgyvendinamos laikantis 
į iššūkius orientuotos nuostatos, kuri 
sujungia mokslinius tyrimus ir žinias iš 
skirtingų sričių, technologijų ir disciplinų. 

(11) III dalis „Visuomenės uždaviniai“ 
turėtų paremti išskirtines kokybiškas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas ir 
šitaip padidinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumą sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius. Šios 
veiklos turėtų būti įgyvendinamos laikantis 
į iššūkius orientuotos nuostatos, kuri 
sujungia mokslinius tyrimus ir žinias iš 
skirtingų sričių, technologijų ir disciplinų. 
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Moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityse yra svarbus 
šių problemų sprendimo elementas. Šios 
veiklos turėtų apimti platų spektrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, pabrėžiant 
su inovacijomis susijusias veiklas, tokias 
kaip bandomieji projektai, 
demonstravimas, bandymo stendai, parama 
viešiesiems pirkimams, prieš pradedant 
rengti standartus atliekami moksliniai 
tyrimai, standartų kūrimas ir inovacijų 
diegimas į rinką. Šios veiklos turėtų 
tiesiogiai remti atitinkamų sektorinių 
politikų kompetencijas Europos Sąjungos 
lygmeniu; Visi uždaviniai turėtų padėti 
siekti visa apimančio darnaus vystymosi 
tikslo;

Moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityse yra svarbus 
šių problemų sprendimo elementas. Šios 
veiklos turėtų apimti platų spektrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, pabrėžiant 
su inovacijomis susijusias veiklas, tokias 
kaip bandomieji projektai, 
demonstravimas, bandymo stendai, parama 
viešiesiems pirkimams, prieš pradedant 
rengti standartus atliekami moksliniai 
tyrimai, standartų kūrimas ir inovacijų 
diegimas į rinką. Turėtų būti remiami 
moksliniai fizinio aktyvumo aspektų, 
susijusių su sveikata ir socialine 
sanglauda, tyrimai. Taip pat reikėtų remti 
mokslinius tyrimus kultūrinės ir kalbinės 
įvairovės srityje ir tradicinių žinių 
apsaugą, be kita ko, plėtojant 
bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. 
Šios veiklos turėtų tiesiogiai remti 
atitinkamų sektorinių politikų 
kompetencijas Europos Sąjungos 
lygmeniu; Visi uždaviniai turėtų padėti 
siekti visa apimančio darnaus vystymosi 
tikslo;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) tiesioginiai JTC veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami lanksčiai, efektyviai ir 
skaidriai, atsižvelgiant į atitinkamus JTC 
naudotojo ir Europos Sąjungos politikos 
krypčių poreikius, taip pat apsaugant 
Europos Sąjungos finansinius interesus. 
Įgyvendinant šiuos mokslinių tyrimų 
veiksmus, kai tinka, reikėtų atsižvelgti į 
tuos poreikius, mokslo ir technologijų 
pasiekimus ir siekti mokslo pažangumo;

(13) tiesioginiai JTC veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami lanksčiai, efektyviai ir 
skaidriai, atsižvelgiant į atitinkamus JTC 
naudotojo ir Europos Sąjungos politikos 
krypčių poreikius, taip pat apsaugant 
Europos Sąjungos finansinius interesus. 
Įgyvendinant šiuos mokslinių tyrimų 
veiksmus, kai tinka, reikėtų atsižvelgti į 
tuos poreikius, mokslo ir technologijų 
pasiekimus, siekti mokslo pažangumo ir 
užtikrinti sklaidą kultūros, komunikacijos 
ir švietimo sektoriuose;
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) specialioji programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse atliekamus veiksmus ir 
kitus Sąjungos veiksmus, kurie reikalingi 
bendrai siekiant įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“, ypač veiksmus tokiose 
politikos srityse kaip sanglauda, žemės 
ūkis ir kaimo plėtra, švietimas ir profesinis 
mokymas, pramonė, visuomenės sveikata, 
vartotojų apsauga, užimtumas ir socialinė 
politika, energetika, transportas, aplinka, 
klimato kaita, saugumas, jūros ir 
žuvininkystė, vystomasis 
bendradarbiavimas, plėtra ir kaimynystės 
politika.

(15) specialioji programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse atliekamus veiksmus ir 
kitus Sąjungos veiksmus, kurie reikalingi 
bendrai siekiant įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“, ypač veiksmus tokiose 
politikos srityse kaip sanglauda, žemės 
ūkis ir kaimo plėtra, švietimas ir profesinis 
mokymas, kultūra ir menai, pramonė, 
visuomenės sveikata, vartotojų apsauga, 
užimtumas ir socialinė politika, lyčių 
klausimai, sportas, energetika, transportas, 
aplinka, klimato kaita, saugumas, jūros ir 
žuvininkystė, kultūrinis paveldas, 
vystomasis bendradarbiavimas, plėtra ir 
kaimynystės politika;

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sveikatos ir gerovės visą gyvenimą 
gerinimas;

(a) sveikatos ir gerovės visą gyvenimą 
gerinimas, taip pat dalyvaujant sportinėje 
veikloje;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) kultūrinės ir kalbinės įvairovės 
puoselėjimas ir apsauga bei istorinio, 
meninio ir kultūrinio paveldo apsauga 
Sąjungoje;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartinių technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių ir socialinių naujovių 
diegimas. Tik esant holistiniam požiūriui į 
inovacijas įmanoma spręsti ir visuomenės 
uždavinius, sukurti konkurencingas įmones 
bei pramonės sektorius.

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartinių technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių ir socialinių naujovių 
diegimas ir kiek galima platesnis sukurtų 
žinių skleidimas, prieinamumas ir 
taikymas. Tik esant holistiniam požiūriui į 
inovacijas įmanoma spręsti ir visuomenės 
uždavinius, sukurti konkurencingas įmones 
bei pramonės sektorius.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinių ir humanitarinių mokslų 
moksliniai tyrimai bus visiškai integruoti į 
pagrindinius programos „Horizontas 2020“ 
tikslus. Taip atsiras labai daug galimybių 
remti tokius mokslinius tyrimus per 
Europos mokslinių tyrimų tarybą, Marie 
Curie veiksmų programą arba Mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų specialiuosius tikslus.

Socialinių ir humanitarinių mokslų 
moksliniai tyrimai bus visiškai integruoti į 
pagrindinius programos „Horizontas 2020“ 
tikslus. Šios sritys sudaro pagrindą 
veiksmams, kurių imamasi siekiant spręsti 
visus Sąjungai tenkančius uždavinius, 
susijusius su bet kurios kilmės piliečių 
integracija ir jų švietimo ir socialinių bei 
kultūrinių teisių užtikrinimu. Taip atsiras 
labai daug galimybių remti tokius 
mokslinius tyrimus per Europos mokslinių 
tyrimų tarybą, Marie Curie veiksmų 
programą arba Mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų specialiuosius tikslus.
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Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką.

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą, 
įskaitant fizinį lavinimą, ir sveikatos 
priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas, 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką, ir paramą kultūrinės įvairovės 
ir materialaus bei nematerialaus kultūros 
paveldo apsaugos ir puoselėjimo 
strategijoms.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, konkretusis tikslas „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ 
parems socialinių ir humanitarinių mokslų 
mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio 
srityse, tokiose kaip pažangaus ir tvaraus 
augimo kūrimas, socialinės transformacijos 
Europos visuomenėse, socialinė inovacija 
arba Europos vaidmuo pasaulyje.

Be to, konkretusis tikslas „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ 
parems socialinių ir humanitarinių mokslų 
mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio 
srityse, tokiose kaip pažangaus ir tvaraus 
augimo kūrimas, socialinės transformacijos 
Europos visuomenėse, socialinė inovacija 
arba Europos vaidmuo pasaulyje, kad būtų 
padedama išlaikyti aukšto lygio kultūrinė 
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sąveika ir ryšiai su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyse, skirtose I daliai „Pažangus 
mokslas“, visuomenės uždaviniams, 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijoms bus skatinami 
kompleksiniai veiksmai, kad būtų bendrai 
vystomos naujų žinių, ateities ir 
besivystančios technologijos, mokslinių 
tyrimų infrastruktūros ir bendroji 
kompetencija. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūros taip pat bus naudojamos, 
pavyzdžiui viešosiose paslaugose, 
skatinant mokslą, civilinę saugą ir kultūrą. 
Be to, Jungtinio tyrimų centro tiesioginių 
veiksmų ir Europos inovacijų ir 
technologijų instituto (EITI) veiklos 
prioritetų nustatymas įgyvendinant 
programą bus suderinamas su kitomis 
programos „Horizontas 2020“ dalimis.

Dalyse, skirtose I daliai „Pažangus 
mokslas“, visuomenės uždaviniams, 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijoms bus skatinami 
kompleksiniai veiksmai, kad būtų bendrai 
vystomos naujų žinių, ateities ir 
besivystančios technologijos, mokslinių 
tyrimų infrastruktūros ir bendroji 
kompetencija. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūros taip pat bus naudojamos, 
pavyzdžiui viešosiose paslaugose, 
skatinant mokslą, civilinę saugą ir kultūrą. 
Šiuo požiūriu universitetinės ir mokslinės 
publikacijos yra svarbiausias mokslinių 
tyrimų infrastruktūros aspektas. Todėl itin 
svarbu, kad Sąjungos finansuojamų 
mokslo darbuotojų gauti ir patvirtinti 
mokslinių tyrimų duomenys būtų 
prieinami visai mokslo bendruomenei. Be 
to, Jungtinio tyrimų centro tiesioginių 
veiksmų ir Europos inovacijų ir 
technologijų instituto (EITI) veiklos 
prioritetų nustatymas įgyvendinant 
programą bus suderinamas su kitomis 
programos „Horizontas 2020“ dalimis.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamų veiklų derinimui su 
veiklomis, finansuojamomis pagal Europos 
Sąjungos finansavimo programas, tokias 

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamų veiklų derinimui su 
veiklomis, finansuojamomis pagal Europos 
Sąjungos finansavimo programas, tokias 
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kaip bendra žemės ūkio politika, bendra 
žuvininkystės politika arba Erasmus 
programa visiems (Europos Sąjungos 
programa švietimui, mokymui, jaunimui, 
sportui, arba sveikatos vardan augimo 
programa. Tai apima ir atitinkamą 
suderinimą su sanglaudos politikos fondais, 
kur parama gebėjimų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje stiprinimui regioniniu 
lygmeniu gali tapti „laiptais į kokybę“, 
regioninių kokybės centrų kūrimas gali 
padėti sustabdyti inovacijų pasiskirstymą 
Europoje arba parama plataus masto 
demonstraciniams ar bandomiesiems 
projektams gali padėti pasiekti tikslo, 
susijusio su siekiu pirmauti Europos 
pramonėje.

kaip bendra žemės ūkio politika, kultūros 
politika, įskaitant materialaus ir 
nematerialaus kultūros paveldo apsaugą
ir puoselėjimą, bendra žuvininkystės 
politika arba Erasmus programa visiems 
(Europos Sąjungos programa švietimui, 
mokymui, jaunimui, sportui, arba sveikatos 
vardan augimo programa. Siekiant 
užtikrinti programos 
„Horizontas 2020“sėkmę, būtina ją 
suderinti, susieti su šiomis programomis 
ir integruoti į jas. Tai apima ir atitinkamą 
suderinimą su sanglaudos politikos fondais, 
kur parama gebėjimų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje stiprinimui regioniniu 
lygmeniu gali tapti „laiptais į kokybę“, 
regioninių kokybės centrų kūrimas gali 
padėti sustabdyti inovacijų pasiskirstymą 
Europoje arba parama plataus masto 
demonstraciniams ar bandomiesiems 
projektams gali padėti pasiekti tikslo, 
susijusio su siekiu pirmauti Europos 
pramonėje.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint sėkmingai ištirti naujus pagrindus 
radikaliai skirtingoms ateities 
technologijoms, reikia paremti didelę grupę 
embrioninių, rizikingų vizualinių mokslo ir 
technologijų bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų projektų. Kadangi ši veikla 
neteminė ir neprivaloma, atsiranda 
galimybė naujoms idėjoms, apimančioms 
platų spektrą temų ir disciplinų, nesvarbu, 
kur ir iš kur jos kiltų. Skatinant tokias 
trapias idėjas reikia laikytis paslankaus, 
nerizikingo ir itin tarpdisciplininio požiūrio 
į mokslinius tyrimus, kuris peržengia bet 
kokias griežtas technologinių sričių ribas.
Siekiant turėti mokslo ir pramonės lyderių 
ateityje, taip pat svarbu pritraukti ir skatinti 
naujus potencialius mokslinių tyrimų ir 

Norint sėkmingai ištirti naujus pagrindus 
radikaliai skirtingoms ateities 
technologijoms, reikia paremti didelę grupę 
embrioninių, rizikingų vizualinių mokslo ir 
technologijų bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų projektų. Kadangi ši veikla 
neteminė ir neprivaloma, atsiranda 
galimybė naujoms idėjoms, apimančioms 
platų spektrą temų ir disciplinų, nesvarbu, 
kur ir iš kur jos kiltų. Skatinant tokias 
trapias idėjas reikia laikytis paslankaus, 
nerizikingo ir itin tarpdisciplininio požiūrio 
į mokslinius tyrimus, kuris peržengia bet 
kokias griežtas technologinių sričių ribas.
Siekiant turėti mokslo ir pramonės lyderių 
ateityje, taip pat svarbu pritraukti ir skatinti 
naujus potencialius mokslinių tyrimų ir 
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inovacijų dalyvius, tokius kaip jaunieji 
tyrėjai ir pažangiųjų technologijų MVĮ.

inovacijų dalyvius, tokius kaip jaunieji 
tyrėjai ir pažangiųjų technologijų MVĮ, ir 
tai gali atlikti tam tikrą vaidmenį 
aprūpinant Europos MVĮ inovatyviu ir 
dinamišku personalu.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai bus pasiekta būtent kuriant ir keliant 
daugelio aukštos kokybės pirminių 
mokymų, skirtų valstybių narių ir 
asocijuotų šalių pradedantiesiems tyrėjams 
ir doktorantams, kokybę. Suteikus 
pradedantiesiems tyrėjams įvairių įgūdžių, 
kurie leis jiems spręsti esamas ir ateityje 
galinčias iškilti problemas, ateinanti tyrėjų 
karta pasinaudos padaugėjusiomis karjeros 
galimybėmis ir viešajame ir privačiajame 
sektoriuose ir todėl padaugės jaunų 
žmonių, susižavinčių tyrėjo karjeros 
galimybėmis.

Tai bus pasiekta būtent kuriant ir keliant 
daugelio aukštos kokybės pirminių 
mokymų, skirtų valstybių narių ir 
asocijuotų šalių pradedantiesiems tyrėjams 
ir doktorantams, kokybę. Suteikus 
pradedantiesiems tyrėjams įvairių įgūdžių, 
kurie leis jiems spręsti esamas ir ateityje 
galinčias iškilti problemas, ateinanti tyrėjų 
karta pasinaudos padaugėjusiomis karjeros 
galimybėmis ir viešajame ir privačiajame 
sektoriuose ir todėl padaugės jaunų 
žmonių, susižavinčių tyrėjo karjeros 
galimybėmis. Be to, doktorantai turi būti 
aiškiai apibrėžti kaip viena iš pagrindinių 
naujosios švietimo, mokymo, jaunimo ir 
sporto programos, kurios ištekliai ir 
programa „Horizontas 2020“ turi vienas 
kitą papildyti, tikslinių grupių. 

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.5 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konvergencinių technologijų dizaino ir 
plėtros taikymas kuriant naujas verslo 
galimybes, įskaitant Europos medžiagų, 
turinčių istorinę arba kultūrinę vertę 
išsaugojimą.

Konvergencinių technologijų dizaino ir 
plėtros taikymas kuriant naujas verslo 
galimybes kūrybinės pramonės MVĮ, 
įskaitant Europos medžiagų, turinčių 
istorinę arba kultūrinę vertę, išsaugojimą.
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Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ bus remiamos programos „Horizontas 
2020“ metu. Todėl specialioji MVĮ 
priemonė yra nukreipta į visus novatoriškų 
MVĮ tipus, išreiškiant stiprų siekį vystytis, 
augti ir tapti peržengti savo šalies ribas. Ji 
bus susijusi su visais inovacijų tipais, 
įskaitant netechnologines ir paslaugų 
inovacijas. Tikslas – padėti užpildyti 
ankstyvos stadijos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinti 
naujausias inovacijas ir didinti privačiojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializaciją.

MVĮ bus remiamos programos „Horizontas 
2020“ metu. Todėl specialioji MVĮ 
priemonė yra nukreipta į visus novatoriškų 
MVĮ tipus, išreiškiant stiprų siekį vystytis, 
augti ir tapti peržengti savo šalies ribas. Ji 
bus susijusi su visais inovacijų tipais, 
įskaitant netechnologines ir paslaugų 
inovacijas, taip pat inovacijas kūrybinėje 
pramonėje. Tikslas – padėti užpildyti 
ankstyvos stadijos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinti 
naujausias inovacijas ir didinti privačiojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų 
komercinimą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus teikiama parama į rinkos tendencijas 
atsižvelgiančioms inovacijoms, padidinant 
firmų pajėgumą inovacijoms, gerinant 
pagrindines inovacijos sąlygas, taip pat 
kovojant su specialiosiomis kliūtimis, 
stabdančiomis inovatyvių firmų, ypač MVĮ 
ir vidutinių įmonių, turinčių greito augimo 
potencialą, augimą. Bus teikiama 
specializuota parama inovacijoms (pvz., 
naudojimas, tiekėjų tinklai, parama 
technologijų perdavimo įstaigoms, 
strateginiam dizainui) ir su inovacija 
susijusios viešosios tvarkos įvertinimai.

Bus teikiama parama į rinkos tendencijas 
atsižvelgiančioms inovacijoms, padidinant 
firmų pajėgumą inovacijoms, gerinant 
pagrindines inovacijos sąlygas, taip pat 
kovojant su specialiosiomis kliūtimis, 
stabdančiomis inovatyvių firmų, ypač MVĮ 
ir vidutinių įmonių, turinčių greito augimo 
potencialą, įskaitant kūrybinės pramonės 
įmones, augimą. Bus teikiama 
specializuota parama inovacijoms (pvz., 
naudojimas, tiekėjų tinklai, parama 
technologijų perdavimo įstaigoms, 
strateginiam dizainui) ir su inovacija 
susijusios viešosios tvarkos įvertinimai. 
Inovacijos taip pat turi kultūrinę 
dimensiją, nes turinys skatina 
technologijų kūrimą. Inovacijų kūrimas 
kultūros srityje inovacijas suvokiant ne tik 
technologiniu požiūriu buvo svarbus 
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žingsnis pirmyn ir, įgyvendinant dabartinę 
programą, reikia užtikrinti, kad būtų 
laikomasi šios krypties.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą „Horizontas 2020“ 
teikiant paramą socialiniams ir 
humanitariniams mokslams reikia 
nustatyti atskirą prioritetą apibrėžiant 
konkrečią tos paramos apimtį.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
integruotais molekuliniu biologiniu, 
epidemiologiniu ir toksikologiniu aspektais 
ištirti sveikatos ir aplinkos sąryšį, įskaitant 
cheminių medžiagų veikimo būdų tyrimus, 
mišrią taršą, kitus stresą sukeliančius 
aplinkos ir klimato veiksnius, integruotus 
toksikologinius bandymus, ir surasti 
alternatyvių priemonių bandymams su 
gyvūnais. Reikia taikyti pažangius 
poveikio vertinimo metodus naudojant 
naujos kartos biologinius žymeklius, 
pagrįstus „omikų“ ir epigenetikos 
principais, žmogaus biologiniu stebėjimu, 
poveikio vertinimais ir modeliuojant 
mišraus, kaupiamojo ir atsirandančio 
poveikio suvokimą bei integruojant 
socialinius, ekonominius ir elgsenos 
veiksnius. Naudojant pažangias 
informacines sistemas bus tobulinamos 
sąsajos su aplinkos apsaugos duomenimis.

Geresniam aplinkos kaip sveikatą 
lemiančio veiksnio suvokimui reikės 
integruotais molekuliniu biologiniu, 
epidemiologiniu ir toksikologiniu aspektais 
ištirti sveikatos ir aplinkos sąryšį, įskaitant 
cheminių medžiagų veikimo būdų tyrimus, 
mišrią taršą, kitus stresą sukeliančius 
aplinkos ir klimato veiksnius, integruotus 
toksikologinius bandymus, ir surasti 
alternatyvių priemonių bandymams su 
gyvūnais. Reikia taikyti pažangius 
poveikio vertinimo metodus naudojant 
naujos kartos biologinius žymeklius, 
pagrįstus „omikų“ ir epigenetikos 
principais, žmogaus biologiniu stebėjimu, 
poveikio vertinimais ir modeliuojant 
mišraus, kaupiamojo ir atsirandančio 
poveikio suvokimą bei integruojant 
socialinius, ekonominius ir elgsenos 
veiksnius, pvz., fizinį lavinimą. Naudojant 
pažangias informacines sistemas bus 
tobulinamos sąsajos su aplinkos apsaugos 
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duomenimis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.12 papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint priimti ekonomiškai naudingus, 
vartotojui palankius sprendimus dėl 
senėjančios visuomenės ir žmonių su 
negalia savarankiško gyvenimo bei 
kasdienį gyvenimą palengvinančios 
aplinkos, reikia pažangių, taikomųjų 
tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir 
elgsenos, gerontologijos, skaitmeninių ir 
kitų mokslų inovacijų. Tai susiję su 
įvairiomis situacijomis bei 
technologijomis, sistemomis ir 
paslaugomis, pagerinančiomis žmogaus 
gyvenimo kokybę, įskaitant judumą, 
pažangias individualiai pritaikytas 
pagalbines technologijas, paslaugas ir 
socialinius robotus ir kasdienį gyvenimą 
palengvinančią aplinką. Bus remiamos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bandomosios 
programos sprendimų plačiam 
panaudojimui ir įgyvendinimui įvertinti.

Norint priimti ekonomiškai naudingus, 
vartotojui palankius sprendimus dėl 
senėjančios visuomenės ir žmonių su 
negalia savarankiško gyvenimo bei 
kasdienį gyvenimą palengvinančios 
aplinkos, reikia pažangių, taikomųjų 
tarpdisciplininių mokslinių tyrimų ir 
elgsenos, gerontologijos, skaitmeninių, 
socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų 
inovacijų. Tai susiję su įvairiomis 
situacijomis bei technologijomis, 
sistemomis ir paslaugomis, 
pagerinančiomis žmogaus gyvenimo 
kokybę, įskaitant judumą, pažangias 
individualiai pritaikytas pagalbines 
technologijas, paslaugas ir socialinius 
robotus ir kasdienį gyvenimą 
palengvinančią aplinką. Bus remiamos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bandomosios 
programos sprendimų plačiam 
panaudojimui ir įgyvendinimui įvertinti.

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 1 punkto 1.13 papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybės žmonėms patiems rūpintis savo 
sveikata ir ją puoselėti visą gyvenimą 
suteikimas leis sutaupyti sveikatos 
priežiūros sistemų lėšų, lėtinių ligų 
valdymą perkeliant už institucijų ribų, ir 
pagerinti sveikatos priežiūros rezultatus. 
To siekiant, reikia tirti elgesio ir socialinius 
modelius, socialines nuostatas ir siekius, 

Galimybės žmonėms patiems rūpintis savo 
sveikata ir ją puoselėti visą gyvenimą 
suteikimas leis sutaupyti sveikatos 
priežiūros sistemų lėšų, lėtinių ligų 
valdymą perkeliant už institucijų ribų, ir 
pagerinti sveikatos priežiūros rezultatus. 
To siekiant, reikia tirti elgesio ir socialinius 
modelius, socialines nuostatas, fizinių 
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susijusius su asmens poreikius 
atitinkančiomis sveikatos priežiūros 
technologijomis, mobiliomis ir (ar) 
nešiojamosiomis priemonėmis, naujomis 
diagnostikos ir asmens poreikiams 
pritaikytomis paslaugomis, kurios skatintų 
sveiką gyvenimo būdą, gerovę, asmeninę 
sveikatos priežiūrą, pagerintą piliečių ir 
sveikatos priežiūros profesionalų 
bendravimą, ligos ir negalios valdymui 
pritaikytas programas bei remtų žinių 
infrastruktūras.

pratimų poveikį ir siekius, susijusius su 
asmens poreikius atitinkančiomis sveikatos 
priežiūros technologijomis, visų pirma, 
skirtomis ligų prevencijai, mobiliomis ir 
(ar) nešiojamosiomis priemonėmis, 
naujomis diagnostikos ir asmens 
poreikiams pritaikytomis paslaugomis, 
kurios skatintų sveiką gyvenimo būdą, 
gerovę, asmeninę sveikatos priežiūrą, 
pagerintą piliečių ir sveikatos priežiūros 
profesionalų bendravimą, ligos ir negalios 
valdymui pritaikytas programas bei remtų 
žinių infrastruktūras.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio 5.1.2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dar nėra galutinai žinoma apie visuomenės 
ir ūkio galimybes prisitaikyti prie klimato 
kaitos. Efektyvioms, teisingoms ir socialiai 
priimtinoms priemonėms dėl klimatui 
atsparios aplinkos ir visuomenės nustatyti 
reikia esamo ir būsimo poveikio, 
pažeidžiamumo, žmonių pažeidžiamumo, 
rizikos, sąnaudų ir galimybių, susijusių su 
klimato kaita ir nepastovumu, integruotos 
analizės, atsižvelgiant į ypatingus 
reiškinius ir susijusius klimato kaitos 
pavojus ir atsparumą jiems. Ši analizė taip 
pat bus vystoma dėl nepalankaus klimato 
kaitos poveikio biologinei įvairovei, 
ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms, 
infrastruktūroms, ūkio ir gamtos 
ištekliams. Ypatingas dėmesys bus 
teikiamas labiausiai vertinamoms gamtos 
ekosistemoms ir sukurtoms aplinkoms, taip 
pat pagrindiniams visuomeniniams, 
ekonominiams ir kultūriniams sektoriams 
visoje Europoje. Šiais veiksmais bus 
tiriamas klimato kaitos poveikis, jos ir 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracijos lygio atmosferoje keliama 
rizika žmonių sveikatai. Moksliniais 
tyrimais bus vertinamas pažangaus, 

Dar nėra galutinai žinoma apie visuomenės 
ir ūkio galimybes prisitaikyti prie klimato 
kaitos. Efektyvioms, teisingoms ir socialiai 
priimtinoms priemonėms dėl klimatui 
atsparios aplinkos ir visuomenės nustatyti 
reikia esamo ir būsimo poveikio, 
pažeidžiamumo, žmonių pažeidžiamumo, 
rizikos, sąnaudų ir galimybių, susijusių su 
klimato kaita ir nepastovumu, integruotos 
analizės, atsižvelgiant į ypatingus 
reiškinius ir susijusius klimato kaitos 
pavojus ir atsparumą jiems. Ši analizė taip 
pat bus vystoma dėl nepalankaus klimato 
kaitos poveikio biologinei įvairovei, 
ekosistemoms ir ekosistemų paslaugoms, 
infrastruktūroms, ūkio ir gamtos 
ištekliams, ypatingas dėmesys taip pat bus 
skiriamas Europos kultūros paveldui ir 
metodui, pagal kurį nustatoma veikla, 
galinti suburti įvairių bendruomenių 
žmones. Ypatingas dėmesys bus teikiamas 
labiausiai vertinamoms gamtos 
ekosistemoms ir sukurtoms aplinkoms, taip 
pat pagrindiniams visuomeniniams, 
ekonominiams ir kultūriniams sektoriams 
visoje Europoje. Šiais veiksmais bus 
tiriamas klimato kaitos poveikis, jos ir 
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teisingai paskirstyto ir ekonomiškai 
naudingo prisitaikymo reagavimas į 
klimato kaitą, įskaitant gamtos išteklių ir 
ekosistemų apsaugą ir prisitaikymą, ir 
susijęs poveikis, siekiant informuoti ir 
paremti jų vystymą ir įgyvendinimą visais 
lygmenimis, įvairiu mastu. Taip pat tai 
apims geoinžinerijos galimybių potencialų 
poveikį, sąnaudas ir riziką. Sudėtingi 
tarpusavio ryšiai, konfliktai ir prisitaikymo 
ir rizikos prevencijos politikos sinergija su 
kita klimato ir sektoriaus politika bus 
nagrinėjami, įskaitant poveikį pažeidžiamų 
grupių užimtumui ir gyvenimo sąlygoms.

šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracijos lygio atmosferoje keliama 
rizika žmonių sveikatai. Moksliniais 
tyrimais bus vertinamas pažangaus, 
teisingai paskirstyto ir ekonomiškai 
naudingo prisitaikymo reagavimas į 
klimato kaitą, įskaitant gamtos išteklių ir 
ekosistemų apsaugą ir prisitaikymą, ir 
susijęs poveikis, siekiant informuoti ir 
paremti jų vystymą ir įgyvendinimą visais 
lygmenimis, įvairiu mastu. Taip pat tai 
apims geoinžinerijos galimybių potencialų 
poveikį, sąnaudas ir riziką. Sudėtingi 
tarpusavio ryšiai, konfliktai ir prisitaikymo 
ir rizikos prevencijos politikos sinergija su 
kita klimato ir sektoriaus politika bus 
nagrinėjami, įskaitant poveikį pažeidžiamų 
grupių užimtumui ir gyvenimo sąlygoms.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą 
ir tarpkultūrinę dinamiką, remiant 
tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, 
rodiklius, technologinius pasiekimus, 
organizacinius sprendimus ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas. Moksliniai tyrimai ir kita veikla 
turi remti 2020 m. Europos strategijos 
įgyvendinimą bei kitą susijusią Sąjungos 
užsienio politiką. Humanitariniai 
moksliniai tyrimai gali būti labai svarbūs 
šiame kontekste. Europos strategijų ir 
politikos tikslų nurodymui, stebėjimui ir 
vertinimui reikės aukštos kokybės 
statistinės informacijos sistemų sutelktų 
mokslinių tyrimų, ir pritaikytų priemonių 
plėtros, kurių poveikį ir efektyvumą, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 

Šiame kontekste tikslas yra stiprinti 
socialinę, ekonominę ir politinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, žmogaus teisių rėmimą, 
skaitmeninį įtraukimą, lygybę, solidarumą, 
kultūrinę įvairovę ir tarpkultūrinį dialogą, 
remiant tarpdisciplininius mokslinius 
tyrimus, rodiklius, technologinius 
pasiekimus, organizacinius sprendimus, 
remiantis, pavyzdžiui, socialinės 
ekonomikos sektoriaus veiksmais 
socialinių inovacijų srityje, ir naujas 
bendradarbiavimo ir bendros kūrybos 
formas atsižvelgiant į socialinių ir 
humanitarinių mokslų svarbų vaidmenį ir 
konkrečias ypatybes taip pat ir mokslinių 
tyrimų srityje. Moksliniai tyrimai ir kita 
veikla turi remti 2020 m. Europos 
strategijos įgyvendinimą bei kitą susijusią 
Sąjungos užsienio politiką. Europos 
strategijų ir politikos tikslų apibrėžimui, 
stebėjimui ir vertinimui reikės aukštos 
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vertinti politiką formuojantys asmenys. kokybės statistinės informacijos sistemų 
sutelktų mokslinių tyrimų ir pritaikytų 
priemonių plėtros, kurių indėlį, ypač 
socialinės įtraukties atžvilgiu, galėtų 
vertinti politiką formuojantys asmenys.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norinti suprasti socialines transformacijas 
Europoje, reikia analizuoti kintančią 
demokratinę praktiką ir lūkesčius bei 
tapatybių, įvairovės, teritorijų, religijų, 
kultūrų ir vertybių istorinę raidą. Tai susiję 
su geru Europos integracijos istorijos 
išmanymu. Be to, naudojant IRT kylančios 
įtampos ir galimybių suvokimas, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
yra labai svarbus, atveriant naujus kelius 
įtraukties inovacijoms. Labai svarbu 
nustatyti būdus, kaip bus pritaikytos ir 
gerinamos Europos gerovės sistemos, 
viešosios paslaugos ir platesnė politikos 
socialinio saugumo dimensija, kad būtų 
pasiekta sanglauda ir labiau skatinama 
socialinė ir ekonominė lygybė bei kartų 
solidarumas. Moksliniais tyrimais bus 
analizuojama, kaip visuomenė ir politikai 
tampa vis didesniais europiečiais plačiąja 
prasme per tapatybių, kultūrų ir vertybių 
raidą, idėjų ir įsitikinimų, principų ir 
grįžtamumo, bendrumo ir lygybės 
praktikos derinių plitimą. Bus 
analizuojama, kaip pažeidžiamos 
visuomenės grupės gali dalyvauti 
visuomenėje ir demokratijoje, ypač per 
įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus teisių 
apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių sistemų, suteikiančių 
pamatines socialinių ryšių formas, 

Norint suprasti socialines transformacijas 
ir užtikrinti kultūros požiūriu tvarų 
vystymąsi Europoje, reikia analizuoti 
kintančią demokratinę praktiką ir lūkesčius 
bei tapatybių, įvairovės, teritorijų, religijų, 
kultūrų ir vertybių istorinę raidą. Tai 
reikėtų vertinti kaip galimybę didinti 
informuotumą Europos istorijos, jos 
įvairovės, kultūrinio paveldo vertės 
klausimais ir padėti Europos piliečiams
naudotis įvairiomis kultūrinėmis ir ryšių 
priemonėmis ir šiuo metu jų turimomis 
galimybėmis. Naudojant IRT, kylančios 
įtampos ir galimybių suvokimas, ir 
individualiu, ir kolektyviniu lygmenimis, 
yra labai svarbus, atveriant naujus kelius 
įtraukties inovacijoms. Labai svarbu 
nustatyti būdus, kaip bus pritaikytos ir 
gerinamos Europos gerovės sistemos, 
viešosios paslaugos ir platesnė politikos 
socialinio saugumo dimensija, kad būtų 
pasiekta sanglauda ir labiau skatinama 
socialinė ir ekonominė lygybė, kultūros 
paveldo puoselėjimas bei kartų 
solidarumas. Moksliniais tyrimais bus 
analizuojama, kaip visuomenė ir politikai 
tampa vis didesniais europiečiais plačiąja 
prasme per tapatybių, kultūrų ir vertybių 
raidą, idėjų ir įsitikinimų, principų ir 
grįžtamumo, bendrumo ir lygybės 
praktikos derinių plitimą. Bus 
analizuojama, kaip pažeidžiamos 
visuomenės grupės gali dalyvauti 
visuomenėje ir demokratijoje, ypač per 



AD\905244LT.doc 17/22 PE487.744v02-00

LT

pavyzdžiui, šeimą, darbą, išsilavinimą, 
užimtumą ir pagalbą kovojant su skurdu, 
raidą. Bus atsižvelgta į migracijos ir 
demografijos svarbą Europos politikos 
tolesniam vystymui.

įvairių įgūdžių įgijimą ir žmogaus teisių 
apsaugą. Tačiau pagrindiniu analizės 
objektu išliks politinių sistemų reakcija į 
tokią socialinę raidą ir jų pačių raida. 
Moksliniai tyrimai taip pat nagrinės 
pagrindinių kultūrinių sistemų, 
suteikiančių pamatines socialinių ryšių 
formas, pavyzdžiui, šeimą, užimtumą ir 
teisę turėti laisvalaikį, kultūrą ir 
tarpkultūrinį dialogą, ir (formalųjį ir 
neformalųjį) sportą, darbą, švietimą ir 
pagalbą kovojant su skurdu, raidą. Bus 
atsižvelgta į migracijos ir demografijos bei 
dėl jų atsirandančių kultūrinių uždavinių 
svarbą Europos politikos tolesniam 
vystymui. Atliekant mokslinius tyrimus 
taip pat bus atsižvelgiama į kultūros 
paveldo vaidmenį Sąjungoje.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.3 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos atskira istorinė, politinė, socialinė 
ir kultūrinė sistema vis labiau patiria 
pasaulinių pokyčių poveikį. Norėdama 
toliau plėtoti išorinę veiklą kaimynystėje ir 
už jos ribų kaip pagrindinė veikėja Europa 
turi pagerinti savo gebėjimus nustatant, 
aiškinant, vertinant, skatinant politikos 
tikslus ir teikiant jiems prioritetą drauge su 
kitais pasaulio regionais ir 
bendruomenėmis, siekiant toliau 
bendradarbiauti, išvengti konfliktų ar juos 
spręsti. Šiuo atžvilgiu Europa taip pat turi 
padidinti savo gebėjimus numatyti ir 
atsakyti į globalizacijos poveikį ir jos raidą. 
Tai reikalauja geresnio kitų pasaulio 
regionų istorijos, kultūros ir politinių 
ekonominių sistemų, taip pat tarptautinių 
subjektų įtakos ir vaidmens išmanymo. 
Galiausiai pati Europa taip pat turi 
efektyviai prisidėti prie pasaulinio valdymo 
pagrindinėse srityse, pavyzdžiui, prekybos, 

Europos atskira istorinė, politinė, socialinė 
ir kultūrinė sistema vis labiau patiria 
pasaulinių pokyčių poveikį. Norėdama 
toliau plėtoti išorinę veiklą kaimynystėje ir 
už jos ribų kaip pagrindinė veikėja Europa 
turi pagerinti savo gebėjimus nustatant, 
aiškinant, vertinant, skatinant politikos 
tikslus ir teikiant jiems prioritetą drauge su 
kitais pasaulio regionais ir 
bendruomenėmis, siekiant toliau 
bendradarbiauti, išvengti konfliktų ar juos 
spręsti. Šiuo atžvilgiu Europa taip pat turi 
padidinti savo gebėjimus numatyti ir 
atsakyti į globalizacijos poveikį ir jos raidą. 
Tai reikalauja geresnio kitų pasaulio 
regionų istorijos, kultūros ir politinių 
ekonominių sistemų, taip pat tarptautinių 
subjektų įtakos ir vaidmens išmanymo. 
Galiausiai pati Europa taip pat turi 
efektyviai prisidėti prie pasaulinio valdymo 
pagrindinėse srityse, pavyzdžiui, prekybos, 
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plėtros, darbo, ekonominio 
bendradarbiavimo, žmogaus teisių, 
gynybos ir saugumo. Tai rodo potencialą
kurti naujus pajėgumus, nesvarbu, ar 
analizės priemonių, sistemų ir instrumentų 
pavidalu, ar diplomatijos būdu oficialioje 
ar neoficialioje tarptautinėje arenoje su 
valdžios ir ne valdžios subjektais.

plėtros, darbo, ekonominio 
bendradarbiavimo, kultūrinio 
bendradarbiavimo ir kultūrų dialogo, 
žmogaus teisių, gynybos ir saugumo. Tai 
rodo potencialą kurti naujus pajėgumus, 
nesvarbu, ar analizės priemonių, sistemų ir
instrumentų pavidalu, ar diplomatijos būdu 
oficialiose ar neoficialiose tarptautinėse 
arenose su valdžios ir ne valdžios 
subjektais.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- atsirandančių institucijų, kompetencijos 
centrų, inovatyvių regionų mažiau 
išsivysčiusiose valstybėse narėse 
įtraukimas į konkurenciją su 
pirmaujančiais Europos regionais. Ši veikla 
apima pažangiausių mokslinių tyrimų 
institucijų ir mažiau išsivysčiusių regionų 
siejimą, giminiavimąsi, darbuotojų mainus, 
ekspertų konsultacijas ir pagalbą, bendrų 
strategijų kompetencijos centrams steigti 
vystymą, kurie mažiau išvystytuose 
regionuose gali būti remiami Sanglaudos 
politikos lėšomis. Bus svarstomas sąsajų su 
inovatyvias klasteriais kūrimas ir 
kompetencijos pripažinimas mažiau 
išvystytuose regionuose, įskaitant 
tarpusavio peržiūras ir kompetencijos 
sertifikatų įteikimą toms institucijoms, 
kurios atitinka tarptautinius standartus.

- atsirandančių institucijų, kompetencijos 
centrų, inovatyvių regionų mažiau 
išsivysčiusiose valstybėse narėse 
susiejimas su pirmaujančiais Europos 
regionais. Ši veikla apima pažangiausių
mokslinių tyrimų institucijų ir mažiau 
išsivysčiusių regionų siejimą, 
giminiavimąsi, darbuotojų mainus, 
ekspertų konsultacijas ir pagalbą, bendrų 
strategijų kompetencijos centrams steigti 
vystymą, kurie mažiau išvystytuose 
regionuose gali būti remiami Sanglaudos 
politikos lėšomis. Bus svarstomas sąsajų su 
inovatyvias klasteriais kūrimas ir 
kompetencijos pripažinimas mažiau 
išvystytuose regionuose, įskaitant 
tarpusavio peržiūras ir kompetencijos 
sertifikatų įteikimą toms institucijoms, 
kurios atitinka tarptautinius standartus.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio 6.1.4 punkto 3 a įtrauka (nauja)



AD\905244LT.doc 19/22 PE487.744v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sąlygų kiek galima geresnei prieigai prie 
universitetinių ir mokslinių publikacijų ir 
mokslinių tyrimų duomenų sudarymas 
minėtuosiuose regionuose.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinės inovacijos kuria naujas prekes, 
paslaugas, procesus ir modelius, kurie 
atitinka visuomenės poreikius ir sukuria 
naujus socialinius ryšius. Svarbu suprasti, 
kaip socialinės inovacijos ir kūrybingumas 
gali pakeisti esamas struktūras ir politiką, 
kaip jas galima skatinti ir keisti. Paprasti 
interneto naudotojai ir paskirstytos 
platformos, jungiančios žmones ir 
leidžiančios jiems bendradarbiauti ir 
priimti bendrus sprendimus, remiantis 
socialiniu, politiniu ir aplinkos apsaugos 
kontekstu, gali būti galinga priemonė 
remiant 2020 m. Europos strategijos 
tikslus. Parama taip pat bus teikiama IRT 
naudojamiems tinklams ir eksperimentams, 
tobulinant mokymo procesus, socialinių 
inovacijų išradėjų ir socialinės srities 
verslininkų tinklams.

Socialinės inovacijos kuria naujas prekes, 
paslaugas, procesus ir modelius, kurie 
atitinka visuomenės poreikius ir sukuria 
naujus socialinius ryšius. Svarbu suprasti, 
kaip socialinės inovacijos ir kūrybingumas 
gali pakeisti esamas struktūras ir politiką, 
kaip jas galima skatinti ir keisti. Paprasti 
interneto naudotojai ir paskirstytos 
platformos, jungiančios žmones ir 
leidžiančios jiems bendradarbiauti ir 
priimti bendrus sprendimus, remiantis 
socialiniu, kultūriniu, politiniu ir aplinkos 
apsaugos kontekstu, gali būti galinga 
priemonė remiant 2020 m. Europos 
strategijos tikslus. Parama taip pat bus 
teikiama IRT naudojamiems tinklams ir 
eksperimentams, tobulinant mokymo 
procesus, socialinių inovacijų išradėjų ir 
socialinės ir kultūros sričių verslininkų 
tinklams.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio 6.2.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų visuomenės subjektų dalyvavimas 
inovacijos cikle padidina inovacijos 
rezultatų kokybę, svarbą, priimtinumą ir 

Visų visuomenės subjektų dalyvavimas 
inovacijos cikle padidina inovacijos 
rezultatų kokybę, svarbą, priimtinumą ir 
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tvarumą, integruojant visuomenės interesus 
ir vertybes. Tam reikia vystyti konkrečius 
įgūdžius, žinias ir gebėjimus asmeniniu ir 
organizacijos bei nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis. Išsilavinusi, 
atsakinga ir kūrybinga visuomenė bus 
puoselėjama, skatinant ir tiriant atitinkamo 
mokslo mokymo metodą. Lyčių lygybė bus 
skatinama ypač palaikant pokyčius 
mokslinių tyrimų institucijų organizacijoje, 
mokslinių tyrimų veiklos turinyje ir 
formoje. Kad mokslo ir platesnę 
visuomenę pasiektų žinios, viešai 
finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų 
panaudojimas ir prieinamumas turi būti 
toliau vystomas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų etikos struktūra, pagrįsta 
bendraisiais etikos principais, įskaitant ir 
tuos, kurie įtvirtinti Pagrindinių teisių ir 
laisvių chartijoje ir visuose susijusiuose 
Sąjungos teisės aktuose, bus skatinama 
bendradarbiaujant su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis.

tvarumą, integruojant visuomenės interesus 
ir vertybes. Tam reikia vystyti konkrečius 
įgūdžius, žinias ir gebėjimus asmeniniu ir 
organizacijos bei nacionaliniu ir 
tarptautiniu lygmenimis. Išsilavinusi, 
atsakinga ir kūrybinga visuomenė bus 
puoselėjama, skatinant ir tiriant atitinkamo 
mokslo mokymo metodą. 
Nediskriminavimo ir lyčių lygybės 
principas bus skatinamas ypač palaikant 
pokyčius mokslinių tyrimų institucijų 
organizacijoje, mokslinių tyrimų veiklos 
turinyje ir formoje. siekiant gerinti žinių 
judėjimą mokslo bendruomenėje ir 
platesnėje visuomenėje, bus toliau 
plėtojama prieiga ir galimybė panaudoti 
viešai finansuojamų mokslinių tyrimų 
rezultatus. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
etikos struktūra, pagrįsta bendraisiais 
etikos principais, įskaitant ir tuos, kurie 
įtvirtinti Pagrindinių teisių ir laisvių 
chartijoje ir visuose susijusiuose Sąjungos 
teisės aktuose, bus skatinama 
bendradarbiaujant su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 6.3.2 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
įrankius, procesus ir metodus greitam 
nustatymui, kaip greitai pagerinti sienų 
apsaugą, įskaitant tiek kontrolės, tiek ir 
sekimo problemas, visiškai išnaudojant 
EUROSUR galimybes. Jos bus vystomos ir 
tikrinamos atsižvelgiant į jų efektyvumą, 
atitikimą teisiniams ir etiniams principams, 
proporcingumą, socialinį priimtinumą ir 
atitikimą pagrindinėms teisėms. Tyrimas 
taip pat padės pagerinti integruotą Europos 
sienų valdymą, įskaitant padidintą 
bendradarbiavimą su šalimis kandidatėmis, 

Technologijos ir gebėjimai taip pat 
reikalingi gerinant sistemas, įrangą, 
įrankius, procesus ir metodus greitam 
nustatymui, kaip greitai pagerinti sienų 
apsaugą, įskaitant tiek kontrolės, tiek ir 
sekimo problemas, visiškai išnaudojant 
EUROSUR galimybes. Jos bus vystomos ir 
tikrinamos atsižvelgiant į jų efektyvumą, 
atitikimą teisiniams ir etiniams principams, 
proporcingumą, socialinį priimtinumą ir 
atitikimą pagrindinėms teisėms. Tyrimas 
taip pat padės pagerinti integruotą Europos 
sienų valdymą, įskaitant padidintą 
bendradarbiavimą ir tinkamos kultūrų 
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potencialiomis kandidatėmis ir Europos 
kaimynystės politikos valstybėmis.

dialogo politikos kūrimą su šalimis 
kandidatėmis, potencialiomis kandidatėmis 
ir Europos kaimynystės politikos 
valstybėmis.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo III dalies 6 punkto 6.3 papunkčio 6.3.3 punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kibernetinė sauga yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš interneto 
siūlomų galimybių. Ji reikalauja užtikrinti 
sistemų, tinklų, prieigos įrangos, 
programinės įrangos ir paslaugų, įskaitant 
debesų kompiuteriją, saugą, įvertinant 
įvairių technologijų operacinį 
suderinamumą. Tyrimas padės užkirsti 
kelią, aptikti ir valdyti realiuoju laiku 
kibernetines atakas įvairiuose domenuose 
ir jurisdikcijose ir apsaugoti svarbias IRT 
infrastruktūras. Skaitmeninė visuomenė 
sparčiai vystosi, kartu keičiasi interneto 
naudojimas bei grėsmės, nauji visuomenės 
bendravimo būdai, naujos mobilios ir su 
vieta susietos paslaugos, atsiranda Daiktų 
internetas. Tai reikalauja naujų tyrimų, 
kuriuos sąlygoja atsirandančios programos, 
vartojimo ir visuomenės tendencijos. Bus 
imamasi lanksčių tyrimų iniciatyvų, 
įskaitant aktyvius mokslinius tyrimus ir 
plėtrą, kad greitai, su pasitikėjimu ir 
saugiai būtų reaguojama į naujus 
šiuolaikinius įvykius.

Kibernetinė sauga yra būtina sąlyga 
žmonėms, verslui ir visuomeninėms 
paslaugoms, norint gauti naudą iš interneto 
siūlomų galimybių. Ji reikalauja užtikrinti 
sistemų, tinklų, prieigos įrangos, 
programinės įrangos ir paslaugų, įskaitant 
debesų kompiuteriją, saugą, įvertinant 
įvairių technologijų operacinį 
suderinamumą. Tyrimas padės užkirsti 
kelią, aptikti ir valdyti realiuoju laiku 
kibernetines atakas įvairiuose domenuose 
ir jurisdikcijose ir apsaugoti svarbias IRT 
infrastruktūras. Skaitmeninė visuomenė 
sparčiai vystosi, kartu keičiasi interneto 
naudojimas bei grėsmės (todėl būtina, be 
kita ko, atlikti konkrečius technologinius 
kovos su vaikų pornografija internete 
priemonių tyrimus), nauji visuomenės 
bendravimo būdai, naujos mobilios ir su 
vieta susietos paslaugos, atsiranda Daiktų 
internetas. Tai reikalauja naujų tyrimų, 
kuriuos sąlygoja atsirandančios programos, 
vartojimo ir visuomenės tendencijos. Bus 
imamasi lanksčių tyrimų iniciatyvų, 
įskaitant aktyvius mokslinius tyrimus ir 
plėtrą, kad greitai, su pasitikėjimu ir 
saugiai būtų reaguojama į naujus 
šiuolaikinius įvykius.

PROCEDŪRA

Pavadinimas Specialioji programa, kuria įgyvendinama Bendroji mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)



PE487.744v02-00 22/22 AD\905244LT.doc

LT

Nuorodos COM(2011)0811 – C7-0509/2011 – 2011/0402(CNS)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE
17.1.2012

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT
17.1.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Emma McClarkin
31.1.2012

Svarstymas komitete 27.3.2012 29.5.2012

Priėmimo data 10.7.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

25
2
0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-
Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, 
Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma 
McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco 
Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, 
Marie-Christine Vergiat

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Ivo Belet, Nessa Childers, Seán Kelly, Iosif Matula, Mitro Repo

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Evžen Tošenovský


