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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos programos 
„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės, yra viena iš pasiūlymų, kuriais nustatoma 
2014–2020 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, rinkinio sudedamųjų dalių. Jame 
pateikiamos taisyklės, pagal kurias tam tikriems subjektams, atliekantiems mokslinių tyrimų 
ir su jais susijusią paramos veiklą, galima teikti skirtingų rūšių finansavimą ir pagal kurias 
galima skleisti ir panaudoti tų mokslinių tyrimų rezultatus.

Nuomonės referentas mano, kad vystymosi komiteto interesas šio pasiūlymo atžvilgiu –
užtikrinti, kad programa „Horizontas 2020“ būtų prieinama besivystančių šalių subjektams ir 
kad skiriant daugiau dėmesio Europos mokslinių tyrimų pažangai ir strategijai „Europa 2020“ 
nebūtų siekiama „Europos tvirtovės“ pozicijos.

Siekiant, kad Europa pirmautų mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje visame pasaulyje, ji 
privalo bendradarbiauti su subjektais iš viso pasaulio, naudotis jų konkrečia praktine patirtimi 
ir spręsti visuotinius uždavinius. Taip programa „Horizontas 2020“ bus padedama spręsti su 
sveikatos apsauga ir klimato kaita susijusias problemas, kartu stiprinant trečiųjų šalių 
mokslinių tyrimų pajėgumus ir žinias. Visa tai naudinga ir ES, ir jos partnerėms iš trečiųjų 
šalių, taip pat dera su politikos suderinamumo vystymosi labui principu. Be to, 
bendradarbiavimas mokslinių tyrimų srityje galėtų būti naudinga bendradarbiavimo forma 
toms šalims, ypač stebėsenos ir informavimo centrams, kurios nebegali gauti ES dvišalės 
paramos pagal naują 2014–2020 m. vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę.

Nuomonės referentas teigiamai vertina pasiūlymą supaprastinti taisykles ir stiprinti MVĮ 
dalyvavimą. Daugelis MVĮ gali prisidėti pasiūlydamos inovatyvių visuotinių socialinių 
uždavinių sprendimų, taip pat reikėtų išnaudoti jų praktinę patirtį. Jis teigiamai vertina 
pradėtus taikyti lanksčius finansavimo metodus, įskaitant mokesčių paskatą, taip pat palankiai 
vertina tebetaikomą principą remti laisvą prieigą prie mokslinių tyrimų leidinių.

Vis dėlto nuomonės referentas mano, kad, siekiant veiksmingiau skatinti besivystančių šalių 
susidomėjimą, taisykles būtų galima ir toliau stiprinti bei tikslinti.

Todėl šiuo nuomonės projektu siekiama užtikrinti, kad mažiau išsivysčiusių šalių tyrėjai, 
mokslinių tyrimų institutai ir įmonės galėtų dalyvauti mokslinių tyrimų programa 
finansuojamuose projektuose, taip pat viešojo ir privačiojo sektoriaus bei viešojo sektoriaus 
subjektų partnerystėse.

Juo taip pat siekiama, kad bet kokių mokslinių tyrimų rezultatai, įskaitant duomenis ir 
inovacijas, būtų prieinami pirmiau minėtiems ir visiems kitiems pilietinės visuomenės 
subjektams.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas1

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1906/2006, nustatančiu įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo 
Septintosios bendrosios programos 
veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaidos taisykles (2007–2013 m.), 
įsteigtas ir Komisijos valdomas dalyvio 
garantijų fondas pasirodė esanti svarbi 
apsaugos priemonė, sumažinanti su 
įsipareigojimų nevykdančių dalyvių 
mokėtinomis, bet negrąžinamomis 
sumomis susijusią riziką. Todėl reikėtų 
įsteigti naują dalyvio garantijų fondą
(toliau – fondas). Siekiant užtikrinti 
veiksmingesnį valdymą ir geresnį dalyvių 
rizikos padengimą, fondas turėtų apimti 
veiksmus, vykdomus pagal Sprendimu Nr. 

(16) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1906/2006, nustatančiu įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų, universitetų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų dalyvavimo 
Septintosios bendrosios programos 
veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaidos taisykles (2007–2013 m.), 
įsteigtas ir Komisijos valdomas dalyvio 
garantijų fondas pasirodė esanti svarbi 
apsaugos priemonė, sumažinanti su 
įsipareigojimų nevykdančių dalyvių 
mokėtinomis, bet negrąžinamomis 
sumomis susijusią riziką. Todėl reikėtų 
įsteigti naują dalyvio garantijų fondą
(toliau – fondas). Siekiant užtikrinti 
veiksmingesnį valdymą ir geresnį dalyvių 
rizikos padengimą, fondas turėtų apimti 
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1982/2006/EB įsteigtą programą, pagal 
2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu dėl 
Europos atominės energijos bendrijos
(Euratomas) septintosios bendrosios 
branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos 
programos (2007–2011 m.) įsteigtą 
programą, pagal 2011 m. X Tarybos 
sprendimu dėl Europos atominės energijos 
bendrijos bendrosios branduolinių tyrimų ir 
mokymo veiklos programos (2012–2013 
m.) įsteigtą programą, ir veiksmus, 
vykdomus pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] ir Tarybos 
reglamentą (Euratomas) Nr. XX/dėl 
Europos atominės energijos bendrijos 
Europos atominės energijos bendrijos 
mokslinių tyrimų ir mokymo programos
(2014–2018 m.), kuriais papildoma 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ [Euratomas 
Horizontas 2020]. Fondas neturėtų apimti 
programų, kurias valdo ne Sąjungos 
įstaigos;

veiksmus, vykdomus pagal Sprendimu Nr. 
1982/2006/EB įsteigtą programą, pagal 
2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu dėl 
Europos atominės energijos bendrijos
(Euratomas) septintosios bendrosios 
branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos 
programos (2007–2011 m.) įsteigtą 
programą, pagal 2011 m. X Tarybos 
sprendimu dėl Europos atominės energijos 
bendrijos bendrosios branduolinių tyrimų ir 
mokymo veiklos programos (2012–2013 
m.) įsteigtą programą, ir veiksmus, 
vykdomus pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] ir Tarybos 
reglamentą (Euratomas) Nr. XX/dėl 
Europos atominės energijos bendrijos 
Europos atominės energijos bendrijos 
mokslinių tyrimų ir mokymo programos
(2014–2018 m.), kuriais papildoma 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ [Euratomas 
Horizontas 2020]. Fondas neturėtų apimti 
programų, kurias valdo ne Sąjungos 
įstaigos;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais;

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač taisykles dėl atviros 
prieigos prie rezultatų ir duomenų, arba
sąlygas, kuriomis juos būtų galima 
papildomai panaudoti, skleisti ar 
licencijuoti Europos strateginiais interesais 
arba siekiant išspręsti visuomeninius 
iššūkius, kai esama nusveriančių 
visuotinių viešųjų interesų;
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Pagrindimas

Didelių visuomenės uždavinių atveju, pavyzdžiui, kovos su virusais ir epidemijomis, klimato 
kaitos švelninimo, kovos su dykumėjimu ir t. t., atsiranda nusveriantis viešasis interesas 
operatyviai ir plačiai skleisti rezultatus ir per tinkamą licencijavimą užtikrinti visuotinę 
galimybę naudotis netirtų sričių mokslinių tyrimų rezultatais.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) visi moksliniai tyrimai ir inovacijos 
priklauso nuo mokslininkų, mokslinių 
tyrimų institutų, verslo įmonių ir piliečių 
gebėjimo visame pasaulyje nevaržomai 
susipažinti su moksline informacija, ja 
dalytis ir naudotis. Tai ypač aktualu 
besivystančioms šalims, kuriose reikia 
gerinti vietos lygmens gebėjimus vykdyti 
mokslinius tyrimus ir kurių subjektų 
bendradarbiavimas su Sąjungos 
partneriais padėtų atremti bendrus 
pasaulinius iššūkius ir prisidėtų prie 
Sąjungos mokslinių tyrimų 
kompetencijos. Siekiant padidinti žinių 
srautus ir naudojimąsi jomis, turėtų būti 
suteikiama nemokama laisva prieiga prie 
mokslinių leidinių, jau įtrauktų į 
septintąją bendrąją programą, – tokiu 
bendruoju principu turėtų būti 
vadovaujamasi teikiant visus mokslinius 
leidinius, kuriems skiriamas valstybės 
finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“. Be to, nepažeidžiant 
intelektinės nuosavybės teisių programa 
„Horizontas 2020“ turėtų būti skatinama 
atvira prieiga ir prie kitų mokslinių 
duomenų, pateiktų arba surinktų vykdant 
viešojo sektoriaus lėšomis finansuojamus 
mokslinius tyrimus, siekiant, kad iki 
2020 m. atvira prieiga prie tokių duomenų 
taptų visuotine norma;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) kai rezultatai susiję su 
technologijomis, kurios potencialiai 
padėtų spręsti didžiausius visuomenės 
uždavinius, pavyzdžiui, naujoviškų 
medicinos technologijų (pvz., vaistų, 
diagnostinių technologijų ar skiepų) arba 
kovos su klimato kaita technologijų 
kūrimo uždavinius, turėtų būti skatinama 
taikyti specialius licencijavimo modelius, 
kurie būtų paremti socialiniais 
įsipareigojimais, susijusiais su tuo, kad 
moksliniai tyrimai finansuojami mokesčių 
mokėtojų lėšomis;

Pagrindimas

Tokie universitetų, viešosios valdžios institucijų ar NVO sukurti licencijavimo modeliai kaip 
„Lygiateisės prieigos licencijavimas“, „Socialiai atsakingas licencijavimas“ ar „Visuotinės 
prieigos licencijavimas“ atitinka licencijavimo sutarčių įgyvendinimą siekiant didinti 
mokslinių tyrimų rezultatų naudą visuomenei.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) taisyklėmis trečiųjų šalių mokslo 
darbuotojams, mokslinių tyrimų 
institutams, įmonėms ir piliečiams turėtų 
būti užtikrinta laisva prieiga prie 
mokslinių publikacijų, o besivystančioms 
šalims – laisva prieiga prie mokslinių 
tyrimų, kurie galėtų būti naudingi 
siekiant spręsti sveikatos, bado ir 
nevisavertės mitybos problemas;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
19 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19d) vienas iš pasiūlymų atrankos 
procese taikomų poveikio kriterijų turėtų 
būti galimas mokslinių tyrimų rezultatų ir 
duomenų sklaidos ir prieinamumo 
visuomenei mastas, pirmenybę teikiant 
tiems projektams, kurių rezultatai 
potencialiai bus plačiau skleidžiami ir 
naudojami;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
19 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19e) reikėtų skatinti kurti patentų 
susivienijimus, kad būtų galima dalytis 
patentuotais moksliniais duomenimis ir 
stiprinti bendrą veiklą bei MTTP 
bendradarbiavimą kuriant konkrečius 
poreikius tenkinančias technologijas, 
ypač atsižvelgiant į Europos ar 
pasaulinius visuomenės uždavinius; 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) sklaida – viešas rezultatų atskleidimas 
bet kuriomis tinkamomis priemonėmis
(išskyrus tas, kuriomis rezultatai 
apsaugomi arba panaudojami), įskaitant 
skelbimą bet kuriomis priemonėmis;

7) sklaida – viešas rezultatų atskleidimas 
bet kuriomis tinkamomis priemonėmis
(išskyrus tas, kuriomis rezultatai 
apsaugomi arba panaudojami), įskaitant 
skelbimą bet kuriomis priemonėmis, 
straipsniuose, kuriuose pristatomi 
mokslinių tyrimų rezultatai, pavyzdžiui, 
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mokslinės publikacijos specialistų 
recenzuojamuose leidiniuose;

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas – svarbi mokslinio metodo dalis. Jei aprašomi 
eksperimentai ar skaičiavimai, turi būti pateikiama pakankamai daug išsamios informacijos, 
kad kitas mokslininkas galėtų pakartoti eksperimentą ar skaičiavimus, kad patvirtintų 
rezultatus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) naudoti (naudojimas) – tiesioginis 
rezultatų panaudojimas siekiant sukurti, 
pagaminti ir rinkai pateikti gaminį ar 
procesą arba sukurti ir suteikti paslaugą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) teisingos ir pagrįstos sąlygos –
sąlygos, įskaitant autorinio honoraro 
netaikymą, kuriomis atsižvelgiama į 
konkrečias prašymo leisti naudotis 
aplinkybes ir (arba) numatomo 
panaudojimo mastą, trukmę ir kitas 
ypatybes;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
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tyrimų centrai, universitetai, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

tyrimų centrai, universitetai, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas, 
įskaitant ne pelno ir pilietinės visuomenės 
organizacijas;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Nepažeidžiant 3 straipsnio Komisija, 
gavusi prašymą, teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybėms 
narėms, asocijuotoms ar trečiosioms
šalims turimą naudingą informaciją apie
vykdant veiklą Sąjungos finansavimą
gavusio dalyvio rezultatus, kai:

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamoje darbo programoje gali būti 
apribotas trečiosiose šalyse įsisteigusių 
teisės subjektų dalyvavimas „Horizonte 
2020“ arba jo dalyse, kai valstybių narių 
teisės subjektų dalyvavimas trečiosios 
šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programose laikomas žalingu Sąjungos 
interesams.

2. Atitinkamoje darbo programoje turi būti 
apribotas ir uždraustas šių subjektų 
dalyvavimas „Horizonte 2020“ arba jo 
dalyse:

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisės subjektų (įskaitant visus 
susijusius subjektus), dėl kurių 
dalyvavimo – dėl jų siekiamų tikslų, 
buveinės vietos, veiklos pobūdžio ar vietos 
– Sąjunga būtų priversta padėtį, 
susidariusią dėl rimto tarptautinės teisės 
(taip pat tarptautinės humanitarinės 
teisės) pažeidimo, nustatyto Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 
arba Tarptautinio Teisingumo Teismo 
sprendime ar patariamojoje nuomonėje, 
arba dėl kurių dalyvavimo tokia padėtis 
išliktų, pripažinti teisėtą;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įmonių, įsisteigusių kurioje nors 
trečiojoje šalyje, kuri prisistato kaip 
lengvatinių mokesčių centras arba kurioje 
netaikomi jokie mokesčiai arba jie yra tik 
simboliniai, kurioje trūksta veiksmingo 
keitimosi informacija su užsienio šalių 
mokesčių institucijomis, kurios teisėkūros, 
teisminės arba administracinės nuostatos 
yra neskaidrios ar kurioje netaikomas 
faktinio buvimo vietoje reikalavimas;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) teisės subjektų, įsisteigusių kurioje nors 
trečiojoje šalyje, kurioje valstybių narių 
teisės subjektų dalyvavimas tos trečiosios 
šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų 
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programose laikomas žalingu Sąjungos 
interesams.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai
finansuojamų veiksmų ir kitais darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje, atsižvelgiant į tai, 
kad teisės subjektas gali konkuruoti 
tarptautiniu mastu ir sprendžia su Europa 
susijusius visuotinius socialinius 
uždavinius.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, koordinavimo 
ir paramos veiksmų, mokymo ir mobilumo 
veiksmų atveju minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas.

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, koordinavimo 
ir paramos veiksmų, mokymo ir mobilumo 
veiksmų atveju minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, atsižvelgiant į tai, kad 
teisės subjektas gali konkuruoti 
tarptautiniu mastu ir sprendžia su Europa 
susijusius visuotinius socialinius 
uždavinius.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tinka, pasiūlymuose pateikiamas 
rezultatų naudojimo ir sklaidos plano 
projektas.

1. Kai tinka, pasiūlymuose pateikiamas 
rezultatų naudojimo plano projektas, kai 
tik panaudojimas numatomas arba 
būtinas pagal kvietimą, ir rezultatų 
sklaidos planas, įskaitant duomenų 
valdymo ir dalijimosi jais planą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet kokiame pasiūlyme atlikti 
mokslinį tyrimą, kuriuo remiantis būtų 
galima toliau tobulinti naujas medicinos 
technologijas, ypač susijusias su retomis, 
dėl skurdo kylančiomis ir apleistomis 
ligomis, įskaitant gydymą, vakcinas ar 
medicinos diagnostiką, atsižvelgiama į 
strategijas, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad šios technologijos būtų sparčiai ir kuo 
plačiau skleidžiamos, naudojamos bei 
prieinamos, jei dėl prieigos prie 
technologijų trūkumo kiltų grėsmė 
visuomenės sveikatai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vienas iš poveikio kriterijų turi būti 
galimas mokslinių tyrimų rezultatų ir 
duomenų sklaidos ir prieinamumo 
visuomenei mastas, pirmenybę teikiant 
tiems projektams, kurių rezultatai 
potencialiai bus plačiau skleidžiami ir 
naudojami.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos susitarimu gali būti nustatytos 
su teisėmis naudotis, sklaida ir 
panaudojimu susijusios dalyvių teisės ir 
pareigos, kuriomis būtų papildytos 
išdėstytosios šiame reglamente.

3. Dotacijos susitarimu gali būti nustatytos 
su teisėmis naudotis, sklaida ir 
panaudojimu susijusios dalyvių teisės ir 
pareigos, kuriomis būtų papildytos 
išdėstytosios šiame reglamente. Šiomis 
papildomomis teisėmis ir įsipareigojimais, 
kai reikia ir atsižvelgiant į poreikį 
bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu 
siekiant spręsti socialinius uždavinius bei 
į Sąjungos išorės ir vystymosi tikslus, 
siekiama užtikrinti ES ir trečiųjų šalių 
gyventojams kuo platesnę rezultatų 
sklaidą, panaudojimą ir licencijų 
išdavimą, taikant socialinės atsakomybės 
licencijų išdavimo strategijas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių 
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta visų 
susijusių interesų pusiausvyra, lyčių 
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga imasi būtinų priemonių užtikrinti, 

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga imasi būtinų priemonių, įskaitant 
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kad ekspertas nepatektų į interesų 
konfliktą, susijusį su klausimu, kuriuo jis 
prašomas pateikti nuomonę.

eksperto profesinės veiklos ir finansinių 
interesų, pavyzdžiui, patentų ir akcijų, 
išsamios deklaracijos paskelbimą, skirtų
užtikrinti, kad ekspertas nepatektų į 
interesų konfliktą, susijusį su klausimu, 
kuriuo jis prašomas pateikti nuomonę.
Akcininkai ar į interesų konfliktą įsivėlę 
asmenys negali būti „individualiai 
paskirtais“ ekspertais.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
VII a skyriaus antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIIa skyrius
KONKRETŪS ATVEJAI

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37a straipsnis
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė

1. Remiantis Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“] 19 straipsniu, 
programa „Horizontas 2020“ gali būti 
įgyvendinama pasitelkiant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, jeigu visi 
atitinkami partneriai įsipareigos remti 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimą ir plėtrą.
2. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystė nustatoma atvirai ir skaidriai, 
remiantis nepriklausomų ekspertų 
vertinimu pagal šio reglamento 
37 straipsnį. Vertinimas grindžiamas šiais 
kriterijais:
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a) veiksmo pridėtinė vertė Sąjungos 
lygmeniu;
b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariai plėtrai ir socialiniams bei 
ekonominiams klausimams mastas.
3. Komisija viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei gali pavesti biudžeto 
įgyvendinimo užduotis, jei tenkinami ir 
susitarime nurodyti šie kriterijai:
a) ilgalaikis visų partnerių 
įsipareigojimas, grindžiamas bendra vizija 
ir aiškiai apibrėžtais tikslais;
b) pasitelktų išteklių mastas ir gebėjimas 
panaudoti papildomas investicijas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje;
c) aiški kiekvieno partnerio vaidmens ir 
pagrindinių sutartų veiklos rodiklių per 
pasirinktą laikotarpį apibrėžtis.
4. Pagal programą „Horizontas 2020“ 
sukurtos arba finansuojamos viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės visiškai 
atitinka Reglamentą (ES) Nr. XX/XX 
[Finansinis reglamentas], taip pat šiame 
reglamente nustatytas taisykles, išskyrus 
atvejus, kai to reikia jų specifiniams 
poreikiams patenkinti. Sutartyje bus 
nurodytas bet koks nuokrypis nuo šiuo 
reglamentu nustatytų taisyklių.
5. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės taisyklėmis nuo Sąjungos 
Tarnybos reglamento galima nukrypti, jei 
teisės aktuose, kuriais pagal Tarnybos 
reglamento 1a straipsnio 2 dalį 
nustatomas šių įstaigų steigimas, 
nenumatytas Tarnybos reglamento
taikymas.
6. Sąjunga šiose partnerystėse gali 
dalyvauti viena iš šių formų:
a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 
187 straipsniu pagal septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių 
aktų pakeitimai; naujos viešojo ir 
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privačiojo sektorių partnerystės, sudarytos 
pagal SESV 187 straipsnį; ir kitos 
finansavimo įstaigos, nurodytos 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas] 55 straipsnio 1 dalies 
b punkto v ar vii papunkčiuose. Ši 
partnerystės forma taikoma tik kai tai 
pateisinama siekiamų tikslų aprėptimi ir 
reikalingų išteklių mastu;
b) sudarant 1 dalyje nurodytų partnerių 
susitarimą, kuriame pateikiami 
partnerystės tikslai, atitinkami partnerių 
įsipareigojimai, pagrindiniai veiklos 
rodikliai bei pasiektini rezultatai, įskaitant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
kuriai reikalinga programos „Horizontas 
2020“ parama, nustatymą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
37 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37b straipsnis
Viešojo sektoriaus subjektų partnerystė

1. Šiame reglamente nustatytos taisyklės 
taip pat taikomos viešojo sektoriaus 
subjektų partnerystei, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“] [20] straipsnyje.
2. Viešojo sektoriaus subjektų 
partnerystei, finansuojamai pagal 
Europos mokslinių tyrimų erdvės 
priemonę, gali būti skiriamas papildomas 
finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“, jei įvykdomos šios 
sąlygos:
a) aukštas dalyvaujančių subjektų 
ankstesnių finansinių įsipareigojimų, 
susijusių su bendrais kvietimais teikti 
pasiūlymus ir bendrais veiksmais, lygis;
b) suderintos taisyklės ir įgyvendinimo 



PE489.623v02-00 18/26 AD\911726LT.doc

LT

aspektai, susiję su bendrais kvietimais 
teikti pasiūlymus ir bendrais veiksmais;
3. Viešojo sektoriaus subjektų partnerystė 
gali būti remiama atsižvelgiant į 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“] 5 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus prioritetus.
4. Bendroms programavimo iniciatyvoms 
pagal SESV 185 straipsnį gali būti 
taikomas papildomas finansavimas pagal 
programą „Horizontas 2020“, jei 
įvykdomos šios sąlygos:
a) esamas specialios įgyvendinimo 
struktūros, pagrįstos SESV 
185 straipsniu, poreikis;
b) aukšto lygio dalyvaujančiųjų šalių 
įsipareigojimai integracijai mokslo, 
valdymo ir finansų lygmeniu;
c) veiksmo pridėtinė vertė Sąjungos 
lygmeniu;
d) kritinis kiekis, atsižvelgiant į 
atitinkamų programų dydį ir skaičių, 
veiklos panašumą ir atitinkamų mokslinių 
tyrimų, kuriuos jie apima, dalį.
5. Komisija gali pavesti biudžeto 
įgyvendinimo užduotis bendro 
programavimo iniciatyvai, jei tenkinami ir 
susitarime nurodyti šie kriterijai:
a) aiški siekiamų tikslų apibrėžtis ir jų 
svarba programos „Horizontas 2020“ 
tikslams bei platesniems Sąjungos 
politikos tikslams;
b) aiškūs dalyvaujančių šalių finansiniai 
įsipareigojimai, įskaitant išankstinius 
įsipareigojimus sujungti tarptautiniams 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirtas nacionalines ir (arba) regionines 
investicijas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitiems bendrasavininkiams suteikiama
teisinga ir pagrįsta kompensacija.

b) kai už neišimtinių licencijų naudotis 
bendrai turimais rezultatais suteikimą 
tretiesiems asmenims iš bendrasavininkių 
prašoma kompensacijos, kompensacija 
turi būti teisinga ir pagrįsta.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nepaisant šio straipsnio nuostatų, 
dalyviai gali susitarti dėl kitokio 
nuosavybės teisės į rezultatus paskirstymo.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų
ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis 
neturi komercinio panaudojimo 
potencialo, ir jei siekdamas apsaugoti 
rezultatus dalyvis ketina juos perduoti 
kitam valstybėje narėje ar asocijuotoje 
šalyje įsisteigusiam teisės subjektui, tas 
dalyvis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą prieš tų rezultatų 
sklaidą. Komisija Sąjungos vardu arba 
finansavimo įstaiga gali perimti tų rezultatų 
nuosavybę ir imtis adekvačias apsaugos 
priemonių.

Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų, 
tas dalyvis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą prieš tų rezultatų 
sklaidą. Komisija Sąjungos vardu arba 
finansavimo įstaiga gali perimti tų rezultatų 
nuosavybę ir imtis adekvačių apsaugos 
priemonių, atsižvelgdama į viešąjį interesą 
ir siekdama kuo plačiau paskleisti 
rezultatus.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi naudojimo įsipareigojimai. Visi 
papildomi įsipareigojimai nurodomi darbo 
programoje ar darbo plane.

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi naudojimo įsipareigojimai. Visi 
papildomi įsipareigojimai nurodomi darbo 
programoje ar darbo plane. Kai moksliniai 
tyrimai vykdomi su visuomenės 
uždaviniais, pavyzdžiui, sveikatos ar 
klimato kaitos klausimu, susijusioje 
srityje, šiais papildomais įsipareigojimais 
siekiama užtikrinti kuo platesnį 
novatoriškų sprendimų panaudojimą 
nepažeidžiant intelektinės nuosavybės 
teisių ir siekiant viešojo intereso tiek 
Sąjungos viduje, tiek už jos ribų, o 
tretiesiems asmenims paprastai 
suteikiamos tik neišimtinės licencijos 
naudotis tyrimo rezultatais.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi sklaidos įsipareigojimai.

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi sklaidos įsipareigojimai. Kai 
moksliniai tyrimai vykdomi su visuomenės 
uždaviniais, pavyzdžiui, sveikatos ar 
klimato kaitos klausimu, susijusioje 
srityje, šiais papildomais įsipareigojimais 
siekiama užtikrinti mokslinio tyrimo 
rezultatų prieinamumą tiems, kuriems tas 
konkretus visuomenės uždavinys 
aktualiausias, kartu nepažeidžiant 
intelektinės nuosavybės teisių.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar kitose 
atitinkamose srityse.

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų ar kitose 
atitinkamose srityse, įskaitant tvariam 
vystymuisi ir mažiau išsivysčiusioms 
šalims labai svarbius rezultatus.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymuose turi būti pateiktas valdymo 
planas ir dalijimosi duomenimis ir kitais 
rezultatais planas, siekiant užtikrinti, kad 
jie būtų kuo lengviau prienami kuo 
platesnei auditorijai, kartu pripažįstant, 
jog gali kilti poreikis suteikti išimtinę teisę 
naudoti mokslinių tyrimų rezultatus.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienas dalyvis atsiskaito Komisijai 
ar finansavimo įstaigai apie veiklą, 
susijusią su panaudojimu ir sklaida. Kad 
Komisija ar finansavimo įstaiga galėtų 

3. Kiekvienas dalyvis atsiskaito Komisijai 
ar finansavimo įstaigai apie veiklą, 
susijusią su panaudojimu ir sklaida. Kad 
Komisija ar finansavimo įstaiga galėtų 
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vykdyti stebėseną ir sklaidą, dalyviai 
pateikia visą naudingą informaciją ir 
dokumentaciją dotacijos susitarime 
nustatytomis sąlygomis.

vykdyti stebėseną ir sklaidą, dalyviai 
pateikia visą naudingą informaciją ir 
dokumentaciją dotacijos susitarime 
nustatytomis sąlygomis. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą, šios ataskaitos skelbiamos 
viešai.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais 
naudotis, įskaitant išimtinę teisę.

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais 
naudotis. Suteikti išimtinę licenciją galima 
tik išskirtiniais atvejais ir nepakenkiant 
kuo didesnės rezultatų sklaidos ir 
panaudojimo tikslui. Tokių licencijų 
sąlygos nustatomos dotacijos susitarime.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija arba finansavimo įstaiga gali 
prieštarauti rezultatų, kuriuos sukūrė 
Sąjungos finansavimą gavę dalyviai, 
nuosavybės perdavimui arba išimtinės 
licencijos suteikimui tretiesiems asmenims, 
įsisteigusiems su „Horizontu 2020“ 
nesusijusiose trečiosiose šalyse, kai mano, 
kad išimtinės licencijos suteikimas ar 
nuosavybės perdavimas neatitinka 
Sąjungos ekonomikos konkurencingumo 
didinimo interesų arba nesuderinama su 
etiniais principais ar saugumo nuostatomis.

3. Komisija arba finansavimo įstaiga gali 
prieštarauti rezultatų, kuriuos sukūrė 
Sąjungos finansavimą gavę dalyviai, 
nuosavybės perdavimui arba išimtinės 
licencijos suteikimui tretiesiems asmenims, 
įsisteigusiems su programa „Horizontas
2020“ nesusijusiose trečiosiose šalyse, kai 
mano, kad išimtinės licencijos suteikimas 
ar nuosavybės perdavimas neatitinka 
Sąjungos ekonomikos konkurencingumo 
didinimo ar bendradarbiavimo su 
trečiosiomis šalimis sprendžiant 
socialinius uždavinius interesų arba 
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nesuderinama su etiniais principais ar 
saugumo nuostatomis.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai bet kuriuo būdu nurodo savo
veiklos pirminę informaciją raštiškame 
susitarime.

Dalyviai bet kuriuo būdu nurodo savo
veiklai būtiną pirminę informaciją 
raštiškame susitarime.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi prašymai pasinaudoti teisėmis 
naudotis arba teisių naudotis atsisakymai 
pateikiami raštu.

1. Visi prašymai pasinaudoti teisėmis 
naudotis arba teisių naudotis atsisakymai 
pateikiami raštu, jei dalyviai nesusitaria 
kitaip.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei konsorciumo susitarime nenurodyta 
kitaip, valstybėje narėje ar asocijuotoje 
šalyje įsisteigęs susijęs subjektas taip pat 
turi teises naudotis rezultatais ar pirmine 
informacija tokiomis pat sąlygomis, jei 
toks naudojimas reikalingas norint 
panaudoti dalyvio, su kuriuo jis susijęs, 
sukurtus rezultatus.

3. Jei konsorciumo susitarime nenurodyta 
kitaip, valstybėje narėje, asocijuotoje ar
trečiojoje asocijuotoje šalyje įsisteigęs 
susijęs subjektas taip pat turi teises 
naudotis rezultatais ar pirmine informacija 
tokiomis pat sąlygomis, jei toks 
naudojimas reikalingas norint panaudoti 
dalyvio, su kuriuo jis susijęs, sukurtus 
rezultatus.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip per metus po veiksmo 
pabaigos gali būti prašoma leisti naudotis 
pagal 1, 2 ir 3 dalis. Tačiau dalyviai gali 
susitarti dėl skirtingo laikotarpio.

4. Bet kada gali būti prašoma leisti 
naudotis pagal 1, 2 ir 3 dalis. Tačiau
išskirtiniais atvejais dalyviai gali susitarti
nustatyti tam tikrą laikotarpį dėl
konkretaus veiksmo. Nustatant tokį 
laikotarpį atsižvelgiama į rezultatų pobūdį 
ir tokių prieigos teisių paskirtį.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45a straipsnis
Trečiųjų asmenų teisės naudotis prieigos 

teisės
1. Užbaigus veiksmą tretieji asmenys turi
teisę prašyti teisių naudotis veiksmo 
dalyvių rezultatais ir gauti tokias teises 
pagal licenciją.
Teisės naudotis suteikiamos kaip 
neišimtinės ir taikant teisingas ir pagrįstas 
sąlygas, nustatomas konsorciumo 
susitarime.
2. Užbaigus veiksmą tretieji asmenys turi 
teisę prašyti teisių naudotis dalyvių 
pirmine informacija ir gauti tokias teises 
pagal licenciją, tačiau tik tiek, kiek jos 
pagrįstai būtinos norint skleisti ir naudoti 
rezultatus ir tik šiam tikslui.
Teisės naudotis suteikiamos kaip 
neišimtinės ir taikant teisingas ir pagrįstas 
sąlygas, nustatomas konsorciumo 
susitarime.
3. 1 ir 2 dalyje nurodytų teisių naudotis 
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suteikimo sąlygos nustatomos 
konsorciumo susitarime ir trumpai 
išdėstomos dotacijos susitarime. Vertinant 
pasiūlymą įvertinamos ir siūlomos 
sąlygos, kuriomis tretiesiems asmenims 
suteikiama teisė moksliniams tyrimams 
naudoti rezultatus ir pirminę informaciją, 
būtiną norint moksliniams tyrimams 
panaudoti rezultatus.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai kuriamos besivystančių šalių 
poreikiams ypač aktualios inovacijos, 
įskaitant inovacijas visuotinės sveikatos 
srityje, Komisija, siekdama pagerinti 
biomedicininių produktų prieinamumą ir 
įperkamumą besivystančiose šalyse, 
dotacijos susitarime nustato licencijavimo 
sąlygas.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti kuo platesnį rezultatų 
panaudojimą ir prieinamą bei plačią 
prieigą prie rezultatų, prizo skyrimo 
sąlygose išdėstomos konkrečios nuostatos 
dėl nuosavybės teisių, teisių naudotis, 
panaudojimo ir sklaidos, įskaitant 
licencijavimo sąlygas.
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