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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Programos „Horizontas 2020“ dokumentų rinkiniu nustatoma viena bendra programa, kuria 
reglamentuojama 2014–2020 m. moksliniams tyrimams ir inovacijoms teikiama ES parama.

Bendrieji šios programos tikslai yra padėti įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategiją „Europa 2020“, gerinti pagrindinių mokslinių tyrimų ir inovacijų ryšį su 
rinka, supaprastinti dalyvavimo taisykles ir didinti MVĮ įsitraukimą.

Nuomonės referentas mano, kad daugiausia Vystymosi komitetui nerimą keliančių klausimų 
susiję su III dalimi, kurioje nagrinėjami visuomenės uždaviniai. Šioje dalyje nagrinėjamos 
tokios sritys kaip sveikata, apsirūpinimo maistu saugumas, biologinė įvairovė, klimato kaita, 
išteklių ir energijos vartojimo efektyvumas, be to, ypač daug dėmesio skiriama tarptautinio 
bendradarbiavimo skatinimui, kartu aiškiai pripažįstant visuotinį visų visuomenės uždavinių 
pobūdį. Iš trijų nustatytų dalių šiai daliai skiriama daugiausia biudžeto asignavimų.

Nemažai Komisijos pasiūlymo aspektų vertintini palankiai, ypač tai, kad daug dėmesio 
skiriama viso ciklo – nuo pagrindinių mokslinių tyrimų iki inovacijų ir rinkos komercinimo –
paramai. Taip pat palankiai vertintina tai, kad itin pabrėžiamas tarptautinis visuomenės 
uždavinių pobūdis, tačiau šį požiūrį reikia geriau išaiškinti ir sugriežtinti.

Nuomonės referentas nusprendė teikdamas pakeitimus daugiausia dėmesio skirti toliau 
išvardytiems prioritetams.

 Užtikrinti, kad programa „Horizontas 2020“ būtų prieinama besivystančių šalių 
subjektams tiek dalyvavimo projektuose ir veiklos vykdymo, tiek galimybių 
susipažinti su projektų rezultatais požiūriais, ir šiame reglamente vengti vadinamojo 
„Europos tvirtovės“ tono.

 Įgyvendinant visuomenės uždavinio kategorijai „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir 
gerovė“ priskiriamus veiksmus suteikti daugiau galimybių patenkinti visuotinius 
sveikatos poreikius, visų pirma stengiantis įveikti su skurdu susijusias ir negydomas 
infekcines ligas. Nuomonės referentas pageidautų, kad nustatyto dydžio šio sveikatos 
srities biudžeto lėšų dalis būtų skiriama veiksmams, kuriais būtų siekiama įveikti visas 
su skurdu susijusias ir negydomas ligas.

 Užtikrinti, kad visų pirma klimato kaitos, biologinės įvairovės ir išteklių bei energijos 
vartojimo efektyvumo srityse būtų atsižvelgiama į ES išorės ir plėtros politikos 
prioritetus ir įsipareigojimus, ir priminti svarbų kosmoso mokslinių tyrimų vaidmenį 
padedant išspręsti šiuos uždavinius.

Visa tai abipusiškai naudinga ES ir jos partnerėms trečiosioms šalims, taip pat tai atitinka 
politikos suderinamumo vystymosi labui principą. Be to, bendradarbiavimas mokslinių tyrimų 
srityje yra viena iš bendradarbiavimo, kuris galėtų būti labai naudingas šalims, pagal naująją 
2014–2020 m. vystomojo bendradarbiavimo priemonę nebegaunančioms ES dvišalės 
pagalbos, visų pirma stebėsenos ir informavimo centrams, formų.
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

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 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 tiek Sąjungos, tiek asocijuotų 
šalių ir trečiųjų šalių 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; 

Pakeitimas2

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“ 

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti: skatinamas
piliečių ir pilietinės visuomenės
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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 
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

sąmoningas įsitraukimas į mokslinių 
tyrimų ir inovacijų procesą ir 
palengvinamas aktyvus jų dalyvavimas 
programos „Horizontas 2020“ veikloje; 
skatinamas mokslinis švietimas;
užtikrinamas su etika susijusių teisės aktų 
paisymas ir skatinama nustatyti 
aukščiausius etinius standartus pasaulio 
mastu ir jų laikytis; didinamas viešai 
finansuojamų mokslinių tyrimų rezultatų, 
ypač mokslinių publikacijų ir duomenų, 
prieinamumas ir pakartotinis naudojimas; 
rengiamos į piliečių ir pilietinės 
visuomenės problemas bei lūkesčius 
orientuotos atsakingų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkės ir stiprinamas jų 
dalyvavimas nustatant programos 
„Horizontas 2020“ veiklos mokslinių 
tyrimų prioritetus;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) visi moksliniai tyrimai ir inovacijos 
grindžiami viso pasaulio mokslininkų, 
mokslinių tyrimų institucijų, įmonių ir 
piliečių gebėjimu nevaržomai gauti 
mokslinę informaciją, ja keistis ir 
naudotis, nepažeidžiant intelektinės 
nuosavybės teisių. Tai itin svarbu
besivystančių šalių, kuriose privalu 
tobulinti vietos mokslinių tyrimų 
gebėjimus ir kurioms bendradarbiaujant 
su Sąjungos partneriais būtų galima 
išspręsti bendrus pasaulinius uždavinius 
ir didinti Sąjungos kompetenciją 
mokslinių tyrimų srityje, subjektams. 
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 
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mokslinius leidinius, kuriems skiriamas 
valstybės finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“. Be to, pagal 
programą „Horizontas 2020“ turėtų būti 
skatinama atvira prieiga prie kitų 
mokslinių duomenų, parengtų ar surinktų 
vykdant viešai finansuojamus mokslinius 
tyrimus, siekiant, kad atvira prieiga prie 
tokių duomenų iki 2020 m. taptų įprasta;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) vykdant pagal programą „Horizontas 
2020“ remiamą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą turėtų būti laikomasi 
pagrindinių etikos principų. Turėtų būti 
atsižvelgiama į Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės nuomones. 
Vykdant mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į SESV 13 
straipsnį ir mažinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, 
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Visa veikla turėtų būti 
vykdoma užtikrinant aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugą pagal SESV 168 
straipsnį;

(24) vykdant pagal programą „Horizontas 
2020“ remiamą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą turėtų būti laikomasi 
pagrindinių etikos principų. Turėtų būti 
atsižvelgiama į Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės nuomones. 
Vykdant mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į SESV 13 
straipsnį ir mažinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, 
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Visa veikla turėtų būti 
vykdoma užtikrinant aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugą pagal SESV 168 
straipsnį; Vadovaujantis etiniai principais, 
pavyzdžiui, Helsinkio deklaracija, 
reikalaujama, kad surinkti ar parengti 
moksliniai duomenys, vykdant viešai 
finansuojamus mokslinius tyrimus su 
žmonėmis, būtų vieši, nepriklausomai, ar 
jie buvo vykdomi Europoje, ar kitose 
pasaulio vietose;
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir 
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais bei regioninės plėtros politika – tai 
gali ypač padėti stiprinti nacionalinių ir 
regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas;

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, sveikatos, 
švietimo, kosmoso, aplinkos, tvarios
energijos, konkurencingumo ir MVĮ, 
vidaus saugumo, kultūros ir žiniasklaidos) 
ir su sanglaudos politikos fondais bei 
regioninės plėtros politika – tai gali ypač 
padėti stiprinti nacionalinių ir regioninių 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus 
atsižvelgiant į pažangiosios specializacijos 
strategijas. Plėtojant sąveiką su Sąjungos 
išorės veiksmų ir plėtros programomis 
taip pat bus galima užtikrinti didžiausią 
programos „Horizontas 2020“ poveikį ir 
kartu įgyvendinti Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 208 straipsnyje 
įtvirtintą politikos suderinamumo 
vystymosi labui principą;

Pakeitimas 6

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“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su tarptautinėmis,
nacionalinėmis ir regioninėmis 
programomis, kuriomis remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos;



PE489.624v02-00 8/33 AD\911727LT.doc

LT

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti skatinamas bendrais 
interesais ir abipusės naudos principu 
grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityje turėtų padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

(30) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti skatinamas bendrais 
interesais ir abipusės naudos principu 
grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityje turėtų padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis. 
Programa „Horizontas 2020“ turėtų 
padėti vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus tvaraus vystymosi srityje, 
visų pirma siekti Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų ir įgyvendinti vėlesnius jų 
pakeitimus, dėl kurių susitarta 
tarptautiniu lygmeniu;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą 
vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą 
vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
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su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimu, taip pat skatinant mokslo 
darbuotojų iš besivystančių šalių 
dalyvavimą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Surinkti ar parengti moksliniai duomenys, 
vykdant viešai finansuojamus mokslinius 
tyrimus su žmonėmis, pavyzdžiui 
klinikinius tyrimus, yra vieši ir prienami 
visuomenei.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Pilietinės visuomenės organizacijos

(1) Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą pilietinės visuomenės 
organizacijų (įskaitant ir tas, kurios veikia 
vystomojo bendradarbiavimo srityje) 
dalyvavimą programoje „Horizontas 
2020“ ir inovaciniam poveikiui pilietinės 
visuomenės organizacijoms. Taikant 
vertinimo ir stebėsenos priemones 
atliekami kiekybiniai ir kokybiniai 
pilietinės visuomenės organizacijų 
(įskaitant ir tas, kurios veikia vystomojo 
bendradarbiavimo srityje) dalyvavimo 
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vertinimai.
(2) Ypatingas dėmesys skiriamas 
iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas pilietinės visuomenės 
organizacijoms, įskaitant ir tas, kurios 
veikia vystomojo bendradarbiavimo 
srityje, gauti finansavimą pagal programą 
„Horizontas 2020“. Programa 
„Horizontas 2020“ ir kitos Sąjungos 
finansavimo programos, įskaitant 
struktūrinius fondus, naudojamos šiam 
tikslui.
(3) Įgyvendinant, programuojant, stebint 
ir vertinant programą „Horizontas 2020“ 
konsultuojamasi su pilietinės visuomenės 
organizacijomis (įskaitant ir tas, kurios 
veikia vystomojo bendradarbiavimo 
srityje).

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 187 
straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių aktų 
pakeitimai; naujoms viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms, įsteigtoms 
remiantis SESV 187 straipsniu, ir kitoms 
finansavimo įstaigoms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas] 55 straipsnio 1 
dalies b punkte v arba vii papunktyje. Ši 
partnerysčių forma įgyvendinama tik tada, 
kai siekiamų tikslų taikymo sritis ir 
reikalingi ištekliai tai pateisina.

(a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 187 
straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių aktų 
pakeitimai; naujoms viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms, įsteigtoms 
remiantis SESV 187 straipsniu, kitoms 
esamoms naujoviškoms mokslinių tyrimų 
ir inovacijų partnerystėms, pavyzdžiui, 
produktų kūrimo partnerystėms, ir kitoms 
finansavimo įstaigoms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas] 55 straipsnio 1 
dalies b punkto v arba vii papunktyje. Ši 
partnerysčių forma įgyvendinama tik tada, 
kai siekiamų tikslų taikymo sritis ir 
reikalingi ištekliai tai pateisina.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariai plėtrai ir (arba) socialiniams 
ekonominiams klausimams mastas;

(b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariai plėtrai ir (arba) socialiniams ir 
ekonominiams klausimams mastas ir 
visuotiniai visuomenės uždaviniai;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal „Horizontą 2020“ sukurtos ir 
finansuojamos viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės visiškai atitinka 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas] ir Reglamento (ES) 
Nr. XX/XX [programos „Horizontas 
2020“ dalyvavimo ir sklaidos taisyklės] 
taisykles ir visas juose nurodytas nukrypti 
leidžiančias nuostatas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiosiose šalyse įsteigtos įmonės ir 
tarptautinės organizacijos turi teisę 
dalyvauti netiesioginiuose programos 
„Horizontas 2020“ veiksmuose pagal 
Reglamente (ES) XX/XX [Dalyvavimo 
taisyklės] nustatytas sąlygas. Tarptautinis 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis 
skatinamas įgyvendinant visą programą 

1. Trečiosiose šalyse įsteigtos įmonės ir 
tarptautinės organizacijos turi teisę 
dalyvauti netiesioginiuose programos 
„Horizontas 2020“ veiksmuose pagal 
Reglamente (ES) XX/XX [Dalyvavimo 
taisyklės] nustatytas sąlygas. Tarptautinis 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis 
skatinamas ir įtraukiamas į programą 
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„Horizontas 2020“ arba jos dalis, visų 
pirma siekiant šių tikslų:

„Horizontas 2020“, visų pirma siekiant šių 
tikslų:

Pakeitimas 15

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, kaip nustatyta Europos 
konsensuse dėl vystimosi ir pokyčių 
darbotvarkėje, papildant išorės ir plėtros 
programas, ir padėti vykdyti tarptautinius 
tvaraus vystymosi srities įsipareigojimus, 
visų pirma siekti Tūkstantmečio vystymosi 
tikslų ir įgyvendinti vėlesnius jų 
pakeitimus, dėl kurių susitarta 
tarptautiniu lygmeniu.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama 
skatinti bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
galimybes ir numatomą poveikį.

2. Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama 
skatinti bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
galimybes, jų vystymosi poreikius ir 
numatomą poveikį. Veiksmai apima 
veiklą, skirtą mokslinių tyrimų gebėjimų 
stiprinimui besivystančiose šalyse, ir 
bendradarbiavimui, kurio metu 
daugiausia dėmesio skiriama tų šalių 
konkretiems poreikiams srityse, kaip antai 
sveikatos apsauga, įskaitant apleistų ligų 
ir epidemijų tyrimus, žemės ūkis, 
žuvininkystė ir aplinkos apsauga.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant bendradarbiavimo prioritetus 
atsižvelgiama į Sąjungos politikos 
pokyčius ir bendradarbiavimo galimybes 
su trečiosiomis šalimis, taip pat į galimus 
trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės 
sistemų trūkumus.

Nustatant bendradarbiavimo prioritetus 
atsižvelgiama į Sąjungos politikos, 
įskaitant išorės ir plėtros politiką,
pokyčius ir bendradarbiavimo galimybes 
su trečiosiomis šalimis, taip pat į galimus 
trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės 
sistemų trūkumus.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, koordinavimo politika bus vykdoma 
ją derinant su migracija, prieglobsčiu ir 
vystimosi politika, siekiant išvengti protų 
nutekėjimo iš besivystančių šalių.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Komisija vykdo su programa 
„Horizontas 2020“ susijusius informavimo 
ir komunikacijos veiksmus, įskaitant 
komunikacijos priemones, susijusias su 
remiamais projektais ir rezultatais. Iš 
komunikacijai skirto biudžeto lėšų pagal 
programą „Horizontas 2020“ taip pat 
remiamas institucinis informavimas apie 
Sąjungos politikos prioritetus, jei jie susiję 
su šio reglamento bendruoju tikslu.

Europos Komisija vykdo su programa 
„Horizontas 2020“ susijusius informavimo 
ir komunikacijos veiksmus, įskaitant 
komunikacijos priemones, susijusias su 
remiamais projektais ir rezultatais. Siekiant 
padidinti žinių srautus ir naudojimąsi 
jomis bei itin padidinti mokslinių tyrimų 
pastangų veiksmingumą, suteikiama 
nemokama laisva prieiga internete prie 
mokslinių leidinių, jau įtrauktų į 
septintąją bendrąją programą, – tokiu 
bendruoju principu vadovaujamasi 
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teikiant visus mokslinių tyrimų leidinius, 
kuriems skiriamas valstybės finansavimas 
pagal programą „Horizontas 2020“. 
Skatinama sukurti nemokamą atvirą 
prieigą prie mokslinių duomenų, gautų ar 
surinktų vykdant mokslinius tyrimus, 
finansuojamus pagal programą 
„Horizontas 2020“. Iš komunikacijai 
skirto biudžeto lėšų pagal programą 
„Horizontas 2020“ taip pat remiamas 
institucinis informavimas apie Sąjungos 
politikos prioritetus, jei jie susiję su šio 
reglamento bendruoju tikslu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir palengvinti prieigą prie 
finansavimo pagal programą „Horizontas 
2020“, visų pirma tiems regionams ar tų 
tipų dalyviams, kuriems nėra tinkamai 
atstovaujama;

(a) iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas gauti finansavimą pagal programą 
„Horizontas 2020“, visų pirma tiems 
regionams ar tų tipų dalyviams, kuriems 
palyginti mažai atstovaujama, pavyzdžiui, 
mokslininkams iš besivystančių ar 
trečiųjų šalių;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
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uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms. Finansuojant 
šią veiklą reikėtų pasitelkti daugiau 
naujoviškų mokslinių tyrimų finansavimo 
priemonių, pavyzdžiui, teikti inovacijų 
premijas.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 15 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugelis iškilusių uždavinių yra 
pasaulinio pobūdžio ir glaudžiai susiję su 
Sąjungos išorės politikos kryptimis bei 
tarptautiniais įsipareigojimais, todėl 
strateginis bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis yra neatskiriama 
pastangų sprendžiant kiekvieną uždavinį 
dalis. Be to, tarptautiniam 
bendradarbiavimui skirta kompleksinė 
parama teikiama pagal konkretų tikslą 
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė“.

(Paskutinė Komisijos pasiūlyto teksto I priedo pastraipa, t. y. šešiolikta pastraipa, pakeista ir 
tampa nauja (15a) pastraipa.).

Pakeitimas 23

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 

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai, įskaitant klausimus, susijusius su 
galimybėmis mokytis ir naudotis 
socialinėmis bei kultūrinėmis teisėmis,
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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“.

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.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1.3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslo darbuotojai 
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir naujoviškų technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti pastebimo jos finansuojamų 
pažangiausių mokslo darbuotojų ne iš 
Europos, kuriuos ji remia, skaičiaus 
išaugimo ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslo darbuotojus, 
pagerėjimo.

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslo darbuotojai 
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir naujoviškų technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti jos finansuojamų pažangiausių 
mokslo darbuotojų ne iš Europos, kuriuos 
ji remia, skaičiaus išaugimo, taip pat 
paramą teikti jauniems mokslo 
darbuotojams iš besivystančių šalių ir 
konkretaus institucinės praktikos ir 
nacionalinės politikos, skirtų remti 
geriausius mokslo darbuotojus, pagerėjimo.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3.3 punkto b papunkčio 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 
karjerą po pertraukos.

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, suteikiant mokslo 
darbuotojams galimybę mokytis ir gilinti 
savo žinias trečiųjų šalių aušto lygio 
mokslinių tyrimų organizacijose. Taip pat 
turėtų būti remiamos galimybės pratęsti 
mokslo darbuotojo karjerą po pertraukos.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3.3 punkto c papunkčio 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 
visų pirma Sąjungos ir vidutines pajamas 
gaunančių bei besivystančių šalių 
partnerystės mokslo srityje stiprinimą.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4.3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama remti partnerystes tarp 
atitinkamų politinių sprendimų priėmėjų ir 
finansavimo institucijų, orientacines ir 
stebėsenos priemones dėl sprendimų 
priėmimo ir taip pat tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklą.

Siekiama remti partnerystes tarp 
atitinkamų politinių sprendimų priėmėjų ir 
finansavimo institucijų, orientacines ir 
stebėsenos priemones dėl sprendimų 
priėmimo ir taip pat tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklą. Remiama 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
tarptautinių ryšių veikla ir teikiamos 
konsultacijos rengiant Europos strategiją, 
susijusią su tarptautiniu 
bendradarbiavimu mokslinių tyrimų 
srityje.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4.3 punkto c papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat atsižvelgiama į mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų partnerystes su 
besivystančiomis šalimis, pvz., kaip į 
bendros Afrikos ir ES strategijos dalį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie veiksmai padės siekti strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų 
„Inovacijų sąjunga“, „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“, „Globalizacijos eros 
pramonės politika“ ir „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“ ir Europos
Sąjungos kosmoso politikos tikslų. 

Šie veiksmai padės siekti strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų 
„Inovacijų sąjunga“, „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“, „Globalizacijos eros 
pramonės politika“ ir „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“ tikslų. Jie taip 
pat padės siekti Sąjungos politikos tikslų ir 
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įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus 
kosmoso, sveikatos, aplinkos, energetikos 
ir apsirūpinimo maisto saugumo srityse. 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso sektorius sparčiai vystosi ir 
daugeliui šiuolaikinės visuomenės sektorių 
teikia gyvybiškai svarbią informaciją, 
tenkina visuomenės pagrindinius poreikius, 
sprendžia visuotinius mokslinius klausimus 
ir užtikrina Sąjungos kaip pagrindinio 
veikėjo poziciją tarptautinėje arenoje. 
Kosmoso moksliniai tyrimai yra visos 
kosmose vykdomos veiklos pagrindas, 
tačiau jie šiuo metu vykdomi pagal atskiras 
nacionalines programose kai kuriose 
Sąjungos valstybėse narėse. Reikia 
Europos lygmens koordinavimo ir 
investicijų į kosmoso mokslinius tyrimus, 
(žr. SESV 189 straipsnį) siekiant išlaikyti 
konkurencinį pranašumą, apsaugoti 
Sąjungos kosmoso infrastruktūrą, kaip 
antai „Galileo“, ir išlaikyti būsimą 
Sąjungos vaidmenį kosmoso srityje. Be to, 
naujoviškos vartotojų grandies paslaugos ir 
taikomosios programos, naudojančios iš 
kosmoso gautą informaciją, yra svarbus 
augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinis.

Kosmoso sektorius sparčiai vystosi ir 
daugeliui šiuolaikinės visuomenės sektorių 
teikia gyvybiškai svarbią informaciją, 
tenkina visuomenės pagrindinius poreikius, 
sprendžia visuotinius mokslinius klausimus 
ir pasaulinio masto uždavinius, pvz., 
susijusius su klimato kaita, ir užtikrina 
Sąjungos kaip pagrindinio veikėjo poziciją 
tarptautinėje arenoje. Kosmoso moksliniai 
tyrimai yra visos kosmose vykdomos 
veiklos pagrindas, tačiau jie šiuo metu 
vykdomi pagal atskiras nacionalines 
programose kai kuriose Sąjungos 
valstybėse narėse. Reikia Europos lygmens 
koordinavimo ir investicijų į kosmoso 
mokslinius tyrimus, (žr. SESV 189 
straipsnį) siekiant išlaikyti konkurencinį 
pranašumą, apsaugoti Sąjungos kosmoso 
infrastruktūrą, kaip antai „Galileo“, ir 
išlaikyti būsimą Sąjungos vaidmenį 
kosmoso srityje. Be to, naujoviškos 
vartotojų grandies paslaugos ir taikomosios 
programos, naudojančios iš kosmoso gautą 
informaciją, yra svarbus augimo ir darbo 
vietų kūrimo šaltinis ir kartu taip pat 
padeda siekti Sąjungos išorės tikslų bei 
įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus, 
pvz., atsako į humanitarines krizes ir 
aplinkos srityse.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo II dalies 1.6.2 punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su kosmosu susijusi veikla yra svarbi, 
tačiau dažnai nematoma įvairių paslaugų ir 
produktų, kurie svarbūs šiandieninei 
visuomenei (pvz., navigacija, ryšio 
priemonės, orų prognozė ir geografinė 
informacija), užsakovė. Politikos 
formavimas ir vykdymas Europos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu vis labiau 
priklauso nuo informacijos, kuri gaunama 
iš kosmoso. Pasaulinis kosmoso sektorius 
sparčiai auga ir apima naujus regionus 
(pvz., Kinija, Pietų Amerika). Europos 
pramonė šiandien yra pagarsėjusi 
aukščiausios klasės komercinių ir 
mokslinių palydovų eksportuotoja. 
Stiprėjanti pasaulinė konkurencija kelia 
grėsmę Europos padėčiai šiame sektoriuje. 
Taigi Europa siekia užtikrinti, kad jos 
pramonė toliau klestėtų šiame 
negailestingos konkurencijos valdomame 
sektoriuje. Be to, naudojantis Europos 
moksliniais palydovais gauta informacija 
pastaraisiais dešimtmečiais Žemės mokslų 
ir astronomijos srityse pavyko padaryti 
kelis labai svarbius mokslinius atradimus. 
Europos kosmoso sektorius, kuriam 
būdingi šie nepaprasti gebėjimai, yra labai 
svarbus sprendžiant strategijoje „Europa 
2020“ nurodytus uždavinius.

Su kosmosu susijusi veikla yra svarbi, 
tačiau dažnai nematoma įvairių paslaugų ir 
produktų, kurie svarbūs šiandieninei 
visuomenei (pvz., navigacija, ryšio 
priemonės, orų prognozė ir geografinė 
informacija), užsakovė. Politikos 
formavimas ir vykdymas Europos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiu vis labiau 
priklauso nuo informacijos, kuri gaunama 
iš kosmoso. Pasaulinis kosmoso sektorius 
sparčiai auga ir apima naujus regionus 
(pvz., Afrika, Kinija, Pietų Amerika). 
Europos pramonė šiandien yra pagarsėjusi 
aukščiausios klasės komercinių ir 
mokslinių palydovų eksportuotoja. 
Stiprėjanti pasaulinė konkurencija kelia 
grėsmę Europos padėčiai šiame sektoriuje. 
Taigi Europa siekia užtikrinti, kad jos 
pramonė toliau klestėtų šiame 
negailestingos konkurencijos valdomame 
sektoriuje. Be to, naudojantis Europos 
moksliniais palydovais gauta informacija 
pastaraisiais dešimtmečiais Žemės mokslų 
ir astronomijos srityse pavyko padaryti 
kelis labai svarbius mokslinius atradimus. 
Europos kosmoso sektorius, kuriam 
būdingi šie nepaprasti gebėjimai, yra labai 
svarbus sprendžiant strategijoje „Europa 
2020“ nurodytus uždavinius.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3.3 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 
kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 
kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
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tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 
plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai.

tarptautines rinkas ir kad patenkant į 
užsienio rinkas įgyvendinama politika, 
kurioje dėmesys skiriamas įmonių 
socialinei atsakomybei, ypač jei veikla 
vykdoma besivystančiose šalyse. Ši parama 
skiriama visų rūšių inovacijoms, įskaitant 
paslaugas, su technologijomis 
nesusijusioms ir socialinėms inovacijoms. 
Tikslas yra plėtoti ir pasinaudoti MVĮ 
inovaciniu potencialu užpildant pradinio 
etapo didelės rizikos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinant 
inovacijas ir didinant privačiojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų rezultatų pateikimą 
rinkai.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto 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. Naujoviški 
mokslinių tyrimų finansavimo ir jų 
rezultatų platinimo modeliai, pavyzdžiui, 
inovacijų premijos, yra būtina priemonė, 
siekiant atremti su visuomene susijusius 
iššūkius, kuria naudodamiesi Europos ir 
viso pasaulio mokslo darbuotojai galėtų 
aktyviau ir veiksmingiau prie to prisidėti.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto šešta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuotinį susirūpinimą kelia infekcinės 
ligos (pvz., ŽIV, tuberkuliozė ir maliarija), 
kurios pasaulio mastu atitinka 41 proc. 
1,5 mlrd. dėl neįgalumo pakoreguotų 
gyvenimo metų (Europoje – 8 proc.). Taip 
pat turi būti rengiamasi kylančioms 
epidemijoms ir didėjančiam atsparumui 
antimikrobinėms medžiagoms.

Visuotinį susirūpinimą kelia infekcinės 
ligos (pvz., ŽIV, tuberkuliozė, maliarija ir 
apleistos ligos), kurios atitinka 41 proc. 
1,5 mlrd. dėl negalios pakoreguotų 
gyvenimo metų (Europoje – 8 proc.). Taip 
pat turi būti rengiamasi kylančioms ir
pasikartojančioms epidemijoms ir 
didėjančiam atsparumui antimikrobinėms 
medžiagoms. Konkrečiai zoonozių sričiai 
būtina skirti ypatingą dėmesį, derinant su 
kitomis remiamomis veiklos sritimis, 
kuriose dėmesys skiriamas gyvūnų 
sveikatai.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas. Būtina imtis spręsti nuolatinį 
nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
klausimą ir visiems europiečiams užtikrinti 
teisę naudotis veiksminga ir kokybiška 
sveikatos priežiūros sistema.

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas. Būtina imtis spręsti nuolatinį 
nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
klausimą ir užtikrinti teisę naudotis 
veiksminga ir kokybiška sveikatos 
priežiūros sistema visuotiniu mastu, 
siekiant visiems europiečiams užtikrinti
geriausią įmanomą sveikatą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis gali ir 
turėtų būti tinkamai prisidedama 
sprendžiant šiuos uždavinius, užtikrinant 

Nacionalinės sienos neužkerta kelio ligoms 
ir negaliai. Reikiamo Europos lygio 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis bei 
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis
gali ir turėtų būti tinkamai prisidedama 
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geresnę sveikatą ir aukštesnio lygio 
visuotinę gerovę bei suteikiant Europai 
galimybę pirmauti sparčiai kintančiose 
pasaulinėse sveikatos ir gerovės inovacijų 
rinkose.

sprendžiant šiuos uždavinius, kurie yra 
visuotiniai, ir padeda siekti Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų ir užtikrinant geresnę 
sveikatą ir aukštesnio lygio visuotinę 
gerovę bei suteikiant Europai galimybę 
pirmauti sparčiai kintančiose pasaulinėse 
sveikatos ir gerovės inovacijų rinkose.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais ir veiksmingais produktais, 
strategijomis, intervencijos priemonėmis ir 
paslaugomis. Be to, šių uždavinių 
aktualumas Europoje ir daugeliu atvejų 
visame pasaulyje verčia imtis pastangų, 
kuriomis būtų užtikrinama ilgalaikė ir 
darnioji parama aukštos kvalifikacijos ir 
įvairių sektorių grupių bendradarbiavimui.

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais, veiksmingais ir prieinamais
produktais, strategijomis, intervencijos 
priemonėmis ir paslaugomis. Be to, šių 
uždavinių aktualumas Europoje ir daugeliu 
atvejų visame pasaulyje verčia imtis 
pastangų, kuriomis būtų užtikrinama 
ilgalaikė ir darnioji parama aukštos 
kvalifikacijos ir įvairių sektorių grupių 
bendradarbiavimui pasauliniu mastu, 
įskaitant paramą mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros pajėgumams didinti 
endeminėse vietovėse.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų 
sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 

Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų 
sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
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taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 
aprėpia ilgalaikių kohortinių tyrimų ir 
klinikinių bandymų atlikimą, klinikinį „-
omikos“ technologijų naudojimą arba IRT 
kūrimą ir jų taikymą sveikatos priežiūros 
praktikoje, visų pirma e. sveikatos 
sistemoje. Konkrečių gyventojų grupių 
poreikius taip pat geriausiai įmanoma 
patenkinti taikant integravimo metodą, 
pvz., kuriant grupinę ir (arba) tikslinę 
mediciną, kad būtų galima gydyti retas 
ligas ir suteikiant nepriklausomas bei su 
užtikrinta priežiūra gyvenimo sąlygas.

taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 
aprėpia tarptautinį mokslo darbuotojų 
bendradarbiavimą, padedantį kaupti 
reikiamą kritinę masę ir patirtį, ilgalaikių 
kohortinių tyrimų ir klinikinių bandymų 
atlikimą, klinikinį „-omikos“ technologijų 
naudojimą arba IRT kūrimą ir jų taikymą 
sveikatos priežiūros praktikoje, visų pirma 
e. sveikatos sistemoje. Konkrečių 
gyventojų grupių poreikius taip pat 
geriausiai įmanoma patenkinti taikant 
integravimo metodą, pvz., kuriant grupinę 
ir (arba) tikslinę mediciną, kad būtų galima 
nustatyti diagnozę, taikyti prevenciją ir
gydyti su skurdu susijusias, apleistas ir
retas neužkrečiamas ligas ir sudaryti 
nepriklausomo gyvenimo bei kasdienį 
gyvenimą palengvinančias sąlygas.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su skurdu susijusios ir apleistos ligos 
kelią visuotinį rūpestį, todėl būtina 
užpildyti šią mokslinių tyrimų spragą 
kuriant pacientų poreikiais pagrįstas 
inovacijas. Iš Europos regione 
daugėjančių tokių kylančių ir 
pasikartojančių infekcinių ligų, kurias 
neretai sukelia klimato kaita ir visuotinis 
žmonių judėjimas, atvejų, taip pat iš
didėjančios atsparumo antimikrobiniams 
vaistams problemos tik dar geriau matyti, 
kad būtina vadovautis kompleksiniu ir 
tarptautiniu mastu koordinuojamu 
požiūriu ir kad šių ligų, kurios kasmet 
visame pasaulyje nusineša milijonų 
žmonių gyvybę, moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai reikalinga didesnė 
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visuotinė parama.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad Sąjungos lygiu taikomų veiksmų 
poveikis būtų didžiausias, įvairialypė 
parama bus teikiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų diegimo veiklai. Nuo bazinių 
mokslinių tyrimų turi būti pereinama prie 
žinių pritaikymo atliekant plačius tyrimus 
ir vykdant demonstravimo veiklą, 
sutelkiant privačias investicijas ir atliekant 
ikiprekybinius naujų produktų bei paslaugų 
viešuosius pirkimus ir priimtino masto 
būtinų, sąveikių sprendimų įgyvendinimo 
juos remiant apibrėžtais standartais ir 
(arba) bendromis gairėmis. Šiomis 
suderintomis Europos lygio pastangomis 
būtų prisidedama toliau plėtojant Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvę. 
Prireikus tai taip pat bus siejama su veikla, 
vykdoma atsižvelgiant į programą 
„Sveikata augimui skatinti“ ir Europos 
inovacijų partnerystę dėl aktyvaus ir sveiko 
senėjimo.

Kad Sąjungos lygiu taikomų veiksmų 
poveikis būtų didžiausias ir būtų 
sukuriama ilgalaikė nauda jos tikslams, 
įvairialypė parama bus teikiama mokslinių 
tyrimų ir inovacijų diegimo veiklai. Nuo 
bazinių mokslinių tyrimų turi būti 
pereinama prie žinių pritaikymo atliekant 
plačius tyrimus ir vykdant demonstravimo 
veiklą, sutelkiant privačias investicijas ir 
atliekant ikiprekybinius naujų produktų bei 
paslaugų viešuosius pirkimus ir priimtino 
masto būtinų, sąveikių sprendimų 
įgyvendinimo juos remiant apibrėžtais 
standartais ir (arba) bendromis gairėmis. 
Šiomis suderintomis Europos lygio 
pastangomis būtų prisidedama toliau 
plėtojant Europos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų erdvę. Prireikus tai taip pat 
papildys ir kurs sąveikas su veikla, 
vykdoma atsižvelgiant į programą 
„Sveikata augimui skatinti“ ir Europos 
inovacijų partnerystę dėl aktyvaus ir sveiko 
senėjimo, Tarybos išvadas dėl ES 
vaidmens sprendžiant visuotinės sveikatos 
uždavinius ir į Sąjungos išorės programas 
bei tarptautinius įsipareigojimus 
visuotinės sveikatos srityje.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos 
lemiamų veiksnių išmanymas (įskaitant su 

Konkreti veikla yra: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka, 
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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 praktikoje 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.

klimatu ir skurdu susijusius veiksnius), 
sveikos gyvensenos skatinimas ir ligų 
prevencija, ligų supratimas ir diagnozės 
gerinimas; ligų supratimas ir diagnozavimo 
gerinimas; veiksmingų diagnostikos 
programų kūrimas ir polinkio susirgti tam 
tikromis ligomis vertinimo tobulinimas; 
priežiūros ir pasirengimo gerinimas; naujų 
ir kokybiškesnių prevencijos vakcinų, 
terapijos ir gydymo būdų kūrimas; in–
silico medicinos naudojimas siekiant 
pagerinti ligų kontrolę ir jų nustatymą; 
pritaikytų gydymo metodų kūrimas ir ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoje ir nepastovi inovacijų veikla, 
įskaitant psichologinius jos aspektus; 
reguliavimo procedūrų tobulinimas ir 
parama vykdant su prieiga susijusią 
veiklą; tinkamesnis sveikatos duomenų 
kaupimas ir jų naudojimas; standartizuoti 
duomenų analizės metodai; sveikas ir 
aktyvus senėjimas, nepriklausomas 
gyvenimas ir kasdienį gyvenimą 
palengvinančių sąlygų 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 sveikatos neatitikimų ir 
skirtumų mažinimas remiantis faktinių 
duomenų baze pagrįstu sprendimų 
priėmimu, taip pat gerosios patirties, 
naujoviškų technologijų ir metodų sklaida, 
būtent mokslinių tyrimų ir jų rezultatų 
viešinimo finansavimo srityje, siekiant 
skleisti žinias, palengvinsiančias ir 
pagreitinsiančias inovacijų diegimą šiose 
srityse. Visa ši veikla vykdoma tinkamai 
atsižvelgiant į lyčių aspekto analizės 
rezultatus.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1.3 punkto 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant išspręsti būsimus Europos 
sveikatos priežiūros uždavinius ir 
užtikrinti, kad būtų įgyvendinti pirmiau 
minėti tikslai, Sąjungos lygmeniu turėtų 
būti skiriamas atitinkamas finansavimas 
šios srities moksliniams tyrimams ir 
inovacijų veiklai.  

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Artimiausiais dešimtmečiais Europai teks 
susidurti su padidėjusia konkurencija dėl 
riboto kiekio baigtinių gamtinių išteklių, 
klimato kaita, visų pirma paveiksiančia 
pirminės gamybos sistemas (žemės ūkį, 
miškininkystę, žuvininkystę ir 
akvakultūrą); be to, Europa privalės 
užtikrinti tvarų, saugų ir patikimą maisto 
tiekimą Europos gyventojams ir 
gausėjantiems pasaulio gyventojams. 
Norint iki 2050 m. išmaitinti 9 mlrd. 
Žemės gyventojų maisto tiekimą teks 
padidinti 70 proc. Žemės ūkis į aplinką 
išmeta apie 10 proc. Sąjungoje išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ir 
nors šis kiekis Europoje mažėja, tačiau 
numatoma, kad bendras pasaulyje žemės 
ūkio sektoriaus išmetamų šių dujų kiekis 
iki 2030 m. padidės iki 20 proc. Be to, 
mažėjant iškastinės anglies ištekliams 
(numatoma, kad naftos ir suskystintųjų 
dujų gavyba iki 2050 m. turėtų sumažėti 
apie 60 proc.), Europa privalo užtikrinti 
reikiamą žaliavų, energijos ir pramonės 
produktų tiekimą, tačiau taip pat išlaikyti 

Artimiausiais dešimtmečiais Europai teks 
susidurti su padidėjusia konkurencija dėl 
riboto kiekio baigtinių gamtinių išteklių, 
klimato kaita, visų pirma paveiksiančia 
pirminės gamybos sistemas (žemės ūkį, 
miškininkystę, žuvininkystę ir 
akvakultūrą); be to, Europa privalės 
užtikrinti tvarų, saugų ir patikimą maisto 
tiekimą Europos gyventojams ir 
gausėjantiems pasaulio gyventojams. 
Norint iki 2050 m. išmaitinti 9 mlrd. 
Žemės gyventojų maisto tiekimą teks 
padidinti 70 proc. Žemės ūkis į aplinką 
išmeta apie 10 proc. Sąjungoje išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ir 
nors šis kiekis Europoje mažėja, tačiau 
numatoma, kad bendras pasaulyje žemės 
ūkio sektoriaus išmetamų šių dujų kiekis 
iki 2030 m. padidės iki 20 proc. Be to, 
mažėjant iškastinės anglies ištekliams 
(numatoma, kad naftos ir suskystintųjų 
dujų gavyba iki 2050 m. turėtų sumažėti 
apie 60 proc.), Europa privalo užtikrinti 
tvarų ir reikiamą žaliavų, energijos ir 
pramonės produktų tiekimą, tačiau taip pat 
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savo konkurencingumą. Sunkiai 
sprendžiamas ir daug kainuojantis 
biologinių atliekų klausimas (apskaičiuota, 
kad Sąjungoje per metus susidaro iki 
138 mln. tonų šių atliekų, iš kurių 40 % yra 
išvežamos į sąvartynus), nors joms būdinga 
didelė pridedamoji vertė. Pvz., 
apskaičiuota, kad 30 proc. išsivysčiusiose 
šalyse viso pagaminamo maisto produktų 
kiekio yra išmetama. Reikia imtis esminių 
priemonių norint šį kiekį iki 2030 m. 
Sąjungoje sumažinti 50 proc. Be to, 
valstybinės sienos negali sustabdyti 
plintančių gyvūnų ir augalų kenkėjų bei 
ligų (įskaitant zoonotines ligas) ir maisto 
patogenų. Nors reikia imtis veiksmingų 
nacionalinių prevencijos priemonių, 
Sąjungos lygmens veiksmai yra būtini 
siekiant užtikrinti veiksmingą bendrosios 
rinkos veikimą ir didžiausią kontrolę. 
Uždavinys sudėtingas, paveiksiantis 
daugelį susijusių sektorių, o jį sprendžiant 
reikia taikyti įvairius metodus.

išlaikyti savo konkurencingumą. Sunkiai 
sprendžiamas ir daug kainuojantis 
biologinių atliekų klausimas (apskaičiuota, 
kad Sąjungoje per metus susidaro iki 
138 mln. tonų šių atliekų, iš kurių 40 % yra 
išvežamos į sąvartynus), nors joms būdinga 
didelė pridedamoji vertė. Pvz., 
apskaičiuota, kad 30 proc. išsivysčiusiose 
šalyse viso pagaminamo maisto produktų 
kiekio yra išmetama. Reikia imtis esminių 
priemonių norint šį kiekį iki 2030 m. 
Sąjungoje sumažinti 50 proc. Be to, 
valstybinės sienos negali sustabdyti 
plintančių gyvūnų ir augalų kenkėjų bei 
ligų (įskaitant zoonotines ligas) ir maisto 
patogenų. Nors reikia imtis veiksmingų 
nacionalinių prevencijos priemonių, 
Sąjungos lygmens veiksmai yra būtini 
siekiant užtikrinti veiksmingą bendrosios 
rinkos veikimą ir didžiausią kontrolę. 
Uždavinys sudėtingas, paveiksiantis 
daugelį susijusių sektorių, o jį sprendžiant 
reikia taikyti įvairius metodus. 

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bioekonomikoje atliekami moksliniai 
tyrimai ir diegiamos inovacijos yra susiję 
su įvairių sričių Sąjungos politika ir 
atitinkamais tikslais, įskaitant bendrąją 
žemės ūkio politiką (visų pirma, kaimo 
plėtros politiką) ir Europos inovacijų 
partnerystę „Žemės ūkio produktyvumas ir 
tvarumas“, bendrą žuvininkystės politiką, 
integruotą jūrų politiką, Europos klimato 
kaitos programą, vandens pagrindų 
direktyvą, jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą, miškininkystės veiksmų planą, 
dirvos teminę strategiją, „ES 2020“
biologinės įvairovės strategiją, strateginį 
energetikos technologijų planą, Sąjungos 
inovacijų ir pramonės politiką, išorės ir 

Bioekonomikoje atliekami moksliniai 
tyrimai ir diegiamos inovacijos yra susiję 
su įvairių sričių Sąjungos politika ir 
atitinkamais tikslais, įskaitant bendrą 
žemės ūkio politiką (visų pirma kaimo 
plėtros politiką) ir Europos inovacijų 
partnerystę „Žemės ūkio produktyvumas ir 
tvarumas“, bendrą žuvininkystės politiką, 
integruotą jūrų politiką, Europos klimato 
kaitos programą, vandens pagrindų 
direktyvą, jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą, miškininkystės veiksmų planą, 
dirvožemio teminę strategiją, ES 2020 m. 
biologinės įvairovės strategiją, strateginį 
energetikos technologijų planą, Sąjungos 
inovacijų ir pramonės politiką, išorės ir 
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pagalbos plėtrai politiką, augalų sveikatos 
strategiją, gyvūnų sveikatos ir gerovės 
strategiją ir reguliavimo sistemas, siekiant 
apsaugoti aplinką, sveikatą ir užtikrinti 
saugą, skatinti veiksmingą išteklių 
naudojimą ir klimato politikos vykdymą, 
taip pat sumažinti atliekų kiekį. Mokslinius 
tyrimus ir inovacijas geriau integravus į 
susijusias Europos Sąjungos politikos sritis 
būtų gerokai padidinta Europos pridėtinė 
vertė, užtikrintas daugiklio poveikis, 
padidėtų visuomeninė svarba ir būtų 
padedama toliau plėtoti tvarų žemės, jūrų ir 
vandenynų valdymą ir bioekonomikos 
rinkas.

pagalbos plėtrai politiką, įsipareigojimus 
dėl apsirūpinimo maistu saugumo 
pasaulyje, biologinės įvairovės ir tvaraus 
vystymosi, dėl kurių susitarta tarptautiniu 
mastu, augalų sveikatos strategiją, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės strategiją ir 
reguliavimo sistemas, siekiant apsaugoti 
aplinką, sveikatą ir užtikrinti saugą, skatinti 
efektyvų išteklių naudojimą ir klimato 
politikos vykdymą, taip pat sumažinti 
atliekų kiekį. Į susijusias Europos Sąjungos 
politikos sritis geriau integravus visą 
ciklą – nuo pagrindinių mokslinių tyrimų 
iki inovacijų – būtų gerokai padidinta jų
pridėtinė vertė, užtikrintas daugiklio 
poveikis, padidėtų visuomeninė svarba, 
rinkoje rastųsi sveiko maisto produktų ir 
būtų padedama toliau plėtoti tvarų žemės, 
jūrų ir vandenynų valdymą ir 
bioekonomikos rinkas.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2.3 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama užtikrinti pakankamą maisto 
produktų, pašarų, biomasės ir kitų žaliavų 
tiekimą, kartu užtikrinant gamtinių išteklių 
išsaugojimą ir stiprinant ekosistemų 
funkcijas, įskaitant kovai su klimato kaita 
skirtas ir ją mažinančias priemones. 
Pirmenybė teikiama veiklai, susijusiai su 
tvaresnėmis ir našesnėmis žemės ūkio ir 
miškininkystės sistemomis, kurios taupiai 
naudoja išteklius (taip pat išmeta mažai 
anglies dioksido) bei yra atsparios ir pagal 
kurias plėtojamos kaimo gyventojų 
pajamas užtikrinančios paslaugos, 
koncepcijos ir politika.

Siekiama užtikrinti pakankamą pasaulinio 
lygio maisto produktų, pašarų, biomasės ir 
kitų žaliavų tiekimą, kartu užtikrinant 
gamtos išteklių išsaugojimą Europos 
Sąjungos viduje ir už jos ribų ir stiprinant 
ekosistemų funkcijas, įskaitant kovai su 
klimato kaita skirtas ir ją mažinančias 
priemones ir kovą su žemės grobimu 
besivystančiose šalyse. Pirmenybė 
pasauliniu mastu teikiama veiklai, 
susijusiai su tvaresnėmis ir našesnėmis 
žemės ūkio ir miškininkystės sistemomis, 
kurios taupiai naudoja išteklius (taip pat 
išmeta mažai anglies dioksido) bei yra 
atsparios ir pagal kurias plėtojamos kaimo 
gyventojų pajamas užtikrinančios 
paslaugos, koncepcijos ir politika.
Dėmesys skiriamas gyvulių sveikatai ir 
valdymui, įskaitant vakcinas ir ligų 
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gydymą, taip pat tropinių ligų gydymą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3.2 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinėje arenoje Sąjungos lygmens 
veiksmais sukuriama kritinė masė, 
reikalinga norint patraukti kitų 
technologijų srities lyderių dėmesį, 
paskatinti tarptautinę partnerystę ir taip 
siekti Sąjungos tikslų. Tarptautiniams 
partneriams bus lengviau bendrauti su 
Sąjunga imantis bendrų veiksmų, jeigu jais 
užtikrinama abipusė nauda ir interesai.

Tarptautinėje arenoje Sąjungos lygmens 
veiksmais sukuriama kritinė masė, 
reikalinga norint patraukti kitų 
technologijų srities lyderių dėmesį, 
paskatinti tarptautinę partnerystę ir taip 
siekti Sąjungos tikslų. Tarptautiniams 
partneriams bus lengviau bendrauti su 
Sąjunga imantis bendrų veiksmų, jeigu jais 
užtikrinama abipusė nauda ir interesai. 
Šiuo požiūriu itin daug dėmesio bus 
skiriama Sąjungos iniciatyvoms ir 
tarptautiniams įsipareigojimams, 
susijusiems su visiems prieinamomis 
galimybėmis naudotis energijos ištekliais 
ir su prisitaikymu prie klimato kaitos bei 
jos padarinių švelninimu.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.1 punkto 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 

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 
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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.

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 ir atviresnio
strateginio požiūrio ir imtis tikslinių 
veiksmų, kuriais būtų siekiama skatinti ir 
remti tarptautinį bendradarbiavimą.
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 48

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai 
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, pagal kurią 
įtraukiamos trečiosios šalys. Parama 
pirmiausiai turi būti teikiama Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai 
bei inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3.2 punkto antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nuoseklaus ir veiksmingo 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
skatinimui.

(d) nuoseklaus ir veiksmingo 
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
skatinimui, įskaitant galimybes susipažinti 
su mokslinių tyrimų rezultatais ir 
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PROCEDŪRA

Pavadinimas Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.) sukūrimas

Nuorodos COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE
13.12.2011

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE
10.5.2012

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Bill Newton Dunn
27.3.2012

Svarstymas komitete 10.7.2012

Priėmimo data 3.9.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

23
0
1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Nirj Deva, Leonidas Donskis, 
Catherine Grèze, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit 
Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, 
Patrice Tirolien, Anna Záborská, Iva Zanicchi

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

Santiago Fisas Ayxela, Enrique Guerrero Salom, Fiona Hall, Gesine 
Meissner, Horst Schnellhardt

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

Phil Prendergast


