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Pakeitimas 35
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 36
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) komunikate „Europos biudžetas 2020“ 
Komisija pasiūlė sritims, kurias 2007–
2013 m. laikotarpiu aprėpia Septintoji 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa, Konkurencingumo ir inovacijų
bendrosios programos inovacijų dalis bei 
Europos inovacijos ir technologijos
institutas (EIT), taikyti Bendrąją
mokslinių tyrimų ir inovacijų strateginę
programą ir taip padėti siekti strategijos
„Europa 2020“ tikslo – lėšas moksliniams 

(10) komunikate „Europos biudžetas 2020“ 
Komisija pasiūlė sujungti tris 
pagrindinius mokslinių tyrimų ir inovacijų
finansavimo šaltinius (dabartinę 7-ąją 
bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programą, dabartinę Konkurencingumo ir 
inovacijų programos inovacijų dalį bei 
Europos inovacijos ir technologijos
institutą (EIT)) į vieną Bendrą strateginę
mokslinių tyrimų ir inovacijų programą
(BSP). Taip Komisija siekia padėti siekti 
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tyrimams ir plėtrai padidinti tiek, kad jos 
iki 2020 m. sudarytų 3 % BVP. Tame 
komunikate Komisija taip pat įsipareigojo 
klimato kaitos klausimą įtraukti į Europos 
Sąjungos išlaidų programas ir ne mažiau 
20 % Europos Sąjungos biudžeto skirti su 
klimato kaita susijusiems tikslams; Kovos 
su klimato kaita veiksmai ir išteklių 
naudojimo efektyvumas – tai vienas kitą 
papildantys tikslai siekiant tvaraus 
vystymosi. Konkretūs tikslai, susiję su šiais 
abiem bendraisiais tikslais, turėtų būti 
papildomi kitas programos „Horizontas 
2020“ konkrečiais tikslais. Taigi 
prognozuojama, kad ne mažiau kaip 60 % 
viso programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto turėtų būti susiję su tvariu 
vystymusi. Be to, tikimasi, kad su klimatu 
susijusios išlaidos turėtų viršyti 35 % 
biudžeto, įskaitant tarpusavyje suderinamas 
priemones, skirtas išteklių naudojimo 
efektyvumui padidinti. Komisija turėtų 
teikti informaciją apie pagalbos, susijusios 
su klimato kaitos tikslų siekimu, mastą ir 
rezultatus. Su klimatu susijusios išlaidos 
pagal programą „Horizontas 2020“ turėtų 
būti kontroliuojamos vadovaujantis tame 
komunikate nustatytais metodais;

strategijos „Europa 2020“ tikslo – lėšas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai padidinti 
tiek, kad jos iki 2020 m. sudarytų 3 % 
BVP. Tame komunikate Komisija taip pat 
įsipareigojo klimato kaitos klausimą 
įtraukti į Europos Sąjungos išlaidų 
programas ir ne mažiau 20 % Europos 
Sąjungos biudžeto skirti su klimato kaita 
susijusiems tikslams; Kovos su klimato 
kaita veiksmai ir išteklių naudojimo 
efektyvumas – tai vienas kitą papildantys 
tikslai siekiant tvaraus vystymosi.
Konkretūs tikslai, susiję su šiais abiem 
bendraisiais tikslais, turėtų būti papildomi 
kitas programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiais tikslais. Taigi prognozuojama, 
kad ne mažiau kaip 60 % viso programos
„Horizontas 2020“ biudžeto turėtų būti 
susiję su tvariu vystymusi. Be to, tikimasi, 
kad su klimatu susijusios išlaidos turėtų 
viršyti 35 % biudžeto, įskaitant tarpusavyje 
suderinamas priemones, skirtas išteklių 
naudojimo efektyvumui padidinti.
Komisija turėtų teikti informaciją apie 
pagalbos, susijusios su klimato kaitos 
tikslų siekimu, mastą ir rezultatus. Su 
klimatu susijusios išlaidos pagal programą
„Horizontas 2020“ turėtų būti 
kontroliuojamos vadovaujantis tame 
komunikate nustatytais metodais;

Or. en

Pakeitimas 37
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Sąjungos bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje
„Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 
2020“) iškelti trys pagrindiniai prioritetai, 
t. y. mokslo pažangumo užtikrinimas

(11) Europos Sąjungos bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje
„Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 
2020“) iškelti trys pagrindiniai prioritetai, 
t. y. mokslo pažangumo lygio Europoje 
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siekiant stiprinti pasaulinio lygio Sąjungos
mokslo pažangumą, pramonės pirmavimo 
skatinimas, kad būtų remiamas verslas, 
įskaitant mažąsias ir vidutines įmones
(MVĮ), ir inovacijos bei visuomenės 
uždavinių sprendimas siekiant tiesiogiai 
spręsti strategijoje „Europa 2020“ 
nurodytas užduotis ir šiuo tikslu remiant 
visą sritį – nuo mokslinių tyrimų iki rinkos 
– apimančią veiklą. Įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ būtų remiami visi 
inovacijos grandinės etapai, visų pirma su 
rinka glaudžiai susijusi veikla (įskaitant 
naujoviškas finansavimo priemones) ir ne 
technologinės bei socialinės inovacijos, ir 
siekiama patenkinti įvairiausių Sąjungos 
politikos sričių mokslinių tyrimų poreikius, 
šiuo tikslu kuo plačiau naudojant bei 
skleidžiant žinias, sukurtas vykdant veiklą, 
kuriai teikiama parama, dar prieš pradedant 
jas naudoti komerciniais tikslais.
Programos „Horizontas 2020“ prioritetai 
taip pat turėtų būti remiami pagal 
Euratomo sutarties branduolinių mokslinių 
tyrimų ir mokymo programą;

didinimas siekiant sustiprinti Sąjungos, 
kaip pasaulinio lygio mokslo centro,
padėtį, pramonės pirmavimo skatinimas, 
kad būtų remiamas verslas, įskaitant 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), ir 
inovacijos bei visuomenės uždavinių 
sprendimas siekiant tiesiogiai spręsti 
strategijoje „Europa 2020“ nurodytas 
užduotis ir šiuo tikslu remiant visą sritį –
nuo mokslinių tyrimų iki rinkos –
apimančią veiklą. Įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ būtų remiami visi 
inovacijos grandinės etapai, visų pirma su 
rinka glaudžiai susijusi veikla (įskaitant 
naujoviškas finansavimo priemones) ir ne 
technologinės bei socialinės inovacijos, ir 
siekiama patenkinti įvairiausių Sąjungos 
politikos sričių mokslinių tyrimų poreikius, 
šiuo tikslu kuo plačiau naudojant bei 
skleidžiant žinias, sukurtas vykdant veiklą, 
kuriai teikiama parama, dar prieš pradedant 
jas naudoti komerciniais tikslais.
Programos „Horizontas 2020“ prioritetai 
taip pat turėtų būti remiami pagal 
Euratomo sutarties branduolinių mokslinių 
tyrimų ir mokymo programą;

Or. en

Pakeitimas 38
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t. 
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei atkurti ir padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama aktyviam
piliečių ir pilietinės visuomenės 
dalyvavimui sprendžiant mokslinių tyrimų 
ir inovacijų klausimus, t. y. turėtų būti 
populiarinamas mokslinis švietimas, 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 39
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus,
visų pirma siekiant, kad tai būtų naudinga 
jiems sveikatos ir aplinkos požiūriais, 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;

Or. ro

Pakeitimas 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius, įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ pirmenybė turėtų būti 
teikiama atsakingiems moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, t. y. visuomenės 
subjektai (mokslo darbuotojai, piliečiai ir 
pilietinė visuomenė, politiką formuojantys 
asmenys ir pramonė) turėtų aktyviai 
dalyvauti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
procese, ypač turėtų būti užtikrinama, kad 
būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą; turėtų 
būti populiarinamas mokslinis švietimas,
užtikrinamas su etika susijusių teisės aktų 
paisymas ir skatinama laikytis 
aukščiausių etinių standartų pasaulio 
mastu; didinamas viešai finansuojamų 
mokslinių tyrimų rezultatų, ypač 
mokslinių publikacijų ir duomenų, 
prieinamumas ir pakartotinis naudojimas; 
sudaromos palankios sąlygos gauti 
mokslinių žinių, kuriama valdymo 
sistema, pagal kurią būtų atsižvelgiama į 
piliečių ir pilietinės visuomenės problemas 
bei lūkesčius, ir sudaromos palankios 
sąlygos dalyvauti programos „Horizontas 
2020“ veikloje.

Or. en

Pakeitimas 41
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) siekiant, kad su programa 
„Horizontas 2020“ susijusi informacija 
būtų prieinama ir kad būtų vykdomi 
komunikacijos veiksmai, įskaitant 
komunikaciją, susijusią su remiamais 
projektais ir rezultatais, reikia pateikti 
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juos visiems prieinama forma. Prieinama 
forma apima stambų šriftą, Brailio raštą, 
lengvai įskaitomą tekstą, garso, vaizdo ir 
elektroninius formatus, tačiau 
neapsiriboja vien tik jais;

Or. en

Pakeitimas 42
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ reikėtų reaguoti į kintančias mokslo 
ir technologijų, pramonės, politikos ir 
visuomenės galimybes ir raidą.
Pavyzdžiui, darbotvarkės turėtų būti 
rengiamos bendradarbiaujant su visų 
susijusių sektorių suinteresuotosiomis 
šalimis ir būti pakankamai lanksčios, kad 
būtų galima atsižvelgti į naujus pokyčius, 
vis dėlto pagal programą 
„Horizontas 2020“ turi būti pripažįstama, 
kad siekiant užtikrinti konkurencingumą 
pasaulio mastu, ypač biotechnologijų 
srityje, Europos institucijos turi atlikti 
vadovaujantį vaidmenį. Programos
„Horizontas 2020“ įgyvendinimo 
laikotarpiu nuolat turėtų būti naudojamasi 
išorės konsultacijomis, be kita ko, 
naudojantis atitinkamomis struktūromis, 
kaip antai Europos technologijų 
platformos, bendros programavimo 
iniciatyvos ir Europos inovacijų 
partnerystės;

Or. en

Pakeitimas 43
Vittorio Prodi
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 44
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) programa „Horizontas 2020“ taip 
pat turi padėti įtikinti Europos mokslo 
darbuotojus likti Europoje, pritraukti 
mokslo darbuotojų iš viso pasaulio į 
Europą ir padaryti Europą patrauklesnę 
geriausiems iš jų. Taigi Europos lygmeniu 
turėtų būti išnagrinėta galimybė nustatyti 
patrauklius, suderintus mokesčius mokslo 
darbuotojams.

Or. fr
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Pakeitimas 45
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 46
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) pagal programą „Horizontas 2020“
plėtojant veiklą turėtų būti siekiama 
skatinti vyrų ir moterų lygybę mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje, visų pirma 
šalinti pagrindines lyčių nelygybės 
priežastis, išnaudoti visą mokslo srityje 
dirbančių vyrų ir moterų potencialą bei 
įtraukti lyčių aspektą į projektų turinį, 
taip siekiant pagerinti mokslinių tyrimų 
kokybę ir paskatinti inovacijas. Šia veikla 
taip pat turėtų būti siekiama įgyvendinti su 
vyrų ir moterų lygybe susijusius 
principus, nustatytus Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 2 ir 3 
straipsniuose ir SESV 8 straipsnyje;

(23) pagal programą „Horizontas 2020“
finansuojama mokslinių tyrimų veikla 
lygių moterų ir vyrų galimybių klausimu 
turi atitikti ES acquis communautaire. 
Pagal programą „Horizontas 2020“
dėmesys turėtų būti skiriamas pažangiam 
mokslui ir abiejų lyčių mokslininkų bei 
tyrimus atliekančių darbuotojų, 
dalyvaujančių atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas, profesinei 
kvalifikacijai. Siekiant užtikrinti 
veiksmingą ES lėšų panaudojimą, 
pagrindiniai kriterijai skiriant ES 
finansavimą turėtų būti mokslo projekto 
pažanga ir profesinė mokslo darbuotojų 
kvalifikacija;

Or. en

Pakeitimas 48
Frédérique Ries

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 

(24) vykdant pagal programą „Horizontas 
2020“ remiamą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą turėtų būti laikomasi 
pagrindinių etikos principų. Turėtų būti 
atsižvelgiama į pagrįstas, reguliariai 
atnaujinamas Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės nuomones, 
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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;

būtina to sąlyga – skaidrus atrankos, 
grindžiamos Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės (EEG) narių 
moksline kompetencija, būdas. 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;

Or. fr

Pakeitimas 49
Chris Davies

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 
atsižvelgiama į SESV 13 straipsnį ir 
mažinamas gyvūnų naudojimas
moksliniams tyrimams ir bandymams, 
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo, be kita ko taikant strateginę 
plėtrą, integraciją ir naudojant 
inovatyvias priemones ir technologijas be 
gyvūnų. Visa veikla turėtų būti vykdoma 
užtikrinant aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą pagal SESV 168 straipsnį;

Or. en
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Pagrindimas

Politinis tikslas sumažinti ir galiausiai pakeisti gyvūnų naudojimą kitais būdais turėtų būti 
susietas su praktiniu požiūriu, kurio reikės norint, kad šis tikslas taptų tikrove.

Pakeitimas 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ finansuojant 
mokslinių tyrimų veiklą turi būti paisoma 
valstybių narių teisės aktų nuostatų ir 
papročių. Visa veikla turėtų būti vykdoma 
užtikrinant aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą pagal SESV 168 straipsnį;

(ES bendrosiose programose nustatant 
mokslinių tyrimų finansavimą turi būti 
atsižvelgiama į valstybių narių 
nacionalinę konstitucinę teisę. ES negali 
finansuoti mokslinių tyrimų, kurie 
neleidžiami valstybėse narėse.)

Or. en

Pakeitimas 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Europos Komisija neragina naudoti
žmogaus embriono kamieninių ląstelių.
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti finansuojamas 
nė vienas su žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių naudojimu susijęs 
projektas, kuriam valstybės narės 
nesuteikė reikalingų patvirtinimų.
Neturėtų būti finansuojama jokia visose 
valstybėse narėse uždrausta veikla. Jokia 
veikla neturėtų būti finansuojama 
valstybėje narėje, kur tokia veikla yra 
uždrausta;

(25) kai kuriose srityse, ypač 
regeneracinės medicinos, išryškėjo 
kamieninių ląstelių terapijos 
veiksmingumas. Taigi Sąjunga turėtų tęsti 
paramą tokiems moksliniams tyrimams. 
Vis dėlto Europos Komisija pripažįsta su 
etika susijusias abejones, kurių kelia
žmogaus embriono kamieninių ląstelių
tyrimai, dėl šios priežasties ji kategoriškai 
neragina jų naudoti. Suaugusio žmogaus 
kamieninių ląstelių, visų pirma turint 
mintyje iš virkštelės kraujo gautas 
kamienines ląsteles ir sužadintas 
pliuripotentines ląsteles, naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti finansuojamas 
nė vienas su žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių naudojimu susijęs 
projektas. Neturėtų būti finansuojama jokia 
visose valstybėse narėse uždrausta veikla.
Jokia veikla neturėtų būti finansuojama 
valstybėje narėje, kur tokia veikla yra 
uždrausta;

Or. it

Pakeitimas 52
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Europos Komisija neragina naudoti
žmogaus embriono kamieninių ląstelių.
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 

(25) Europos Komisija yra susirūpinusi 
sąžiningumo naudojant žmogaus
(suaugusio žmogaus, embriono ar iš 
virkštelės gautas) kamienines ląsteles 
klausimais. Žmogaus kamieninių ląstelių –
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sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti 
finansuojamas nė vienas su žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių naudojimu
susijęs projektas, kuriam valstybės narės
nesuteikė reikalingų patvirtinimų. 
Neturėtų būti finansuojama jokia visose 
valstybėse narėse uždrausta veikla. Jokia 
veikla neturėtų būti finansuojama 
valstybėje narėje, kur tokia veikla yra 
uždrausta;

suaugusio žmogaus ar embriono –
naudojimas (jei naudojama) priklauso nuo 
mokslininkų sprendimo atsižvelgiant į
terapijos tikslus, kuriuos jie nori pasiekti, 
ir jam taikomi griežti etikos principai. Su 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių 
naudojimu susiję projektai gali būti 
finansuojami, jei juos tinkamai patvirtino
valstybės narės;

Or. fr

Pagrindimas

Susiejama su 16 straipsnio 4 dalies pakeitimu dėl žmogaus kamieninių ląstelių.

Pakeitimas 53
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Europos Komisija neragina naudoti 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių.
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti finansuojamas 
nė vienas su žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių naudojimu susijęs 
projektas, kuriam valstybės narės nesuteikė 
reikalingų patvirtinimų. Neturėtų būti 
finansuojama jokia visose valstybėse 
narėse uždrausta veikla. Jokia veikla 
neturėtų būti finansuojama valstybėje 
narėje, kur tokia veikla yra uždrausta;

(25) Europos Komisija neragina naudoti 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių. 
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Turėtų būti apsvarstyta 
galimybė sukurti ir tvarkyti viešus 
žmogaus embrioninių ląstelių bankus.

Or. pt
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Pakeitimas 54
Peter Liese, Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Europos Komisija neragina naudoti
žmogaus embriono kamieninių ląstelių. 
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti 
finansuojamas nė vienas su žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių naudojimu 
susijęs projektas, kuriam valstybės narės 
nesuteikė reikalingų patvirtinimų. 
Neturėtų būti finansuojama jokia visose 
valstybėse narėse uždrausta veikla. Jokia 
veikla neturėtų būti finansuojama 
valstybėje narėje, kur tokia veikla yra 
uždrausta;

(25) kai kuriais atvejais, ypač 
regeneracinės medicinos srityje, išryškėjo 
kamieninių ląstelių terapijos pridėtinė 
vertė. Ypač naudojant iš virkštelės kraujo 
ir suaugusio žmogaus kamieninių ląstelių 
gautas kamienines ląsteles pasiekta 
pripažintų terapinių rezultatų. Taigi 
Sąjunga turėtų tęsti paramą tokiems 
moksliniams tyrimams. Pirmenybė turėtų 
būti teikiama esamoms žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų 
alternatyvoms ištirti, visų pirma virkštelės 
kraujo kamieninių ląstelių, sužadintų 
pliuripotentinių ląstelių ir suaugusio
žmogaus kamieninių ląstelių tyrimams.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai grindžiami nuomonės referento pateiktais 1 ir 6 pakeitimais, tačiau atsižvelgiama 
į tai, kad buvo nuspręsta griežtai apsiriboti ENVI komiteto kompetencija, t. y. aplinkos 
apsauga, sveikata ir maisto sauga. Teisiniai ir etiniai aspektai priklauso Teisės reikalų 
komiteto kompetencijai. Todėl šio pakeitimo tekste siekiama vengti etikos klausimų.

Pakeitimas 55
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Europos Komisija neragina naudoti (25) išryškėjo kamieninių ląstelių 
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žmogaus embriono kamieninių ląstelių.
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti finansuojamas 
nė vienas su žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių naudojimu susijęs 
projektas, kuriam valstybės narės nesuteikė 
reikalingų patvirtinimų. Neturėtų būti 
finansuojama jokia visose valstybėse 
narėse uždrausta veikla. Jokia veikla 
neturėtų būti finansuojama valstybėje 
narėje, kur tokia veikla yra uždrausta;

terapijos pridėtinė vertė, ypač 
regeneracinės medicinos srityje. Taigi 
Sąjunga turėtų tęsti paramą šios srities 
moksliniams tyrimams. Europos Komisija 
neragina naudoti žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių. Žmogaus embriono
kamieninių ląstelių naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti finansuojamas 
nė vienas su žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių naudojimu susijęs 
projektas, kuriam valstybės narės nesuteikė 
reikalingų patvirtinimų. Neturėtų būti 
finansuojama jokia visose valstybėse 
narėse uždrausta veikla. Jokia veikla 
neturėtų būti finansuojama valstybėje 
narėje, kur tokia veikla yra uždrausta;
Komisija turėtų aktyviai remti mokslinius 
tyrimus, skirtus embriono kamieninių 
ląstelių alternatyvoms kurti.

Or. en

Pagrindimas

Pataisomas nuomonės projekte pasiūlytas pakeitimas. Naujoje redakcijoje nenurodoma jokia 
konkreti alternatyva, paliekama bet kokios esamos ar būsimos mokslininkų sukurtos 
alternatyvos galimybė.

Pakeitimas 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Europos Komisija neragina naudoti
žmogaus embriono kamieninių ląstelių.
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 

(25) dėmesį reikėtų atkreipti į didelius 
valstybių narių nacionalinių teisės aktų 
skirtumus, susijusius su moksliniais 
tyrimais, kuriems naudojami žmogaus
embrionai ir žmogaus embriono
kamieninės ląstelės. Dėl ES mokslinių 
tyrimų politikos neturėtų būti suderinti 
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etikos principai. Neturi būti 
finansuojamas nė vienas su žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių naudojimu 
susijęs projektas, kuriam valstybės narės 
nesuteikė reikalingų patvirtinimų. 
Neturėtų būti finansuojama jokia visose 
valstybėse narėse uždrausta veikla. Jokia 
veikla neturėtų būti finansuojama 
valstybėje narėje, kur tokia veikla yra 
uždrausta;

valstybių narių teisės aktai. Komisija 
turėtų prisiminti savo pareiškimą dėl 7-
osios bendrosios programos, t. y., kad ji 
toliau laikysis dabartinės praktikos ir 
neteiks Reguliavimo komitetui pasiūlymų 
dėl projektų, apimančių mokslinių tyrimų 
veiklą, kurią vykdant naikinami žmogaus 
embrionai, įskaitant dėl kamieninių 
ląstelių įsigijimo1. Šis įsipareigojimas 
turėtų būti įtrauktas į šį reglamentą tam, 
kad būtų užtikrintas teisinis tęstinumas;

__________________
1 Komisijos pareiškimo dėl 6 straipsnio, 
pridėto prie 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 1982/2006/EB dėl Europos 
bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintosios bendrosios programos (2007–
2013 m.), 12 punktas (OL L 412/1, 
2006 12 30, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra suteikti teisinę galią ES Komisijos įsipareigojimui dėl kamieninių 
ląstelių mokslinių tyrimų.

Pakeitimas 57
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas byloje C-34/101 nusprendė, kad 
Europos Sąjungos teisė užkerta kelią 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių 
patentavimui. Atsižvelgiant į ETT 
sprendimą byloje C-34/10, embriono 
kamieninių ląstelių moksliniams 
tyrimams ES finansavimas neteikiamas.
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__________________
1 Byla C-34/10, 2011 m. spalio 18 d. 
Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) 
sprendimas, Oliver Brüstle prieš 
Greenpeace.

Or. en

Pakeitimas 58
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) bendrojoje programoje Komisija 
turėtų labiau atsižvelgti į iš virkštelės 
kraujo gautų ląstelių, kurios jau buvo 
sėkmingai panaudotos gydant kai kurias 
ligas, mokslinius tyrimus (diferenciacijos, 
dauginimo, autologinio ar alogeninio 
panaudojimo galimybių, recipiento 
imunologinės reakcijos nebuvimo);

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinamas nuomonės referento požiūris, pareikštas 6 pakeitime, dėl 
ląstelių, gautų iš virkštelės kraujo, tyrimų. Programoje „Horizontas 2020“ turėtų būti 
skatinama pasirinkti trečiąjį šių ląstelių mokslinių tyrimų būdą.

Pakeitimas 59
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) vykdant ES mokslinių tyrimų 
politiką ir skiriant mokslinių tyrimų 
finansavimą turi būti užtikrinama, kad 
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mokslininkai, kurių moksliniai tyrimai 
finansuojami ES mokesčių mokėtojų 
pinigais, savo išradimus taip pat 
patentuotų ES. Kadangi žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių patentuoti 
negalima (plg. ETT bylą C-34/10), tokio 
tipo moksliniams tyrimams ES 
finansavimas neturėtų būti teikiamas 
siekiant užtikrinti atsakingą mokesčių 
mokėtojų pinigų naudojimą. Vis dėlto 
valstybė narė gali nuspręsti finansuoti 
tokius mokslinius tyrimus išskirtinai iš 
savo nacionalinio biudžeto ir laikydamasi 
savo nacionalinių teisės aktų;

Or. en

Pakeitimas 60
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) nesenas sužadintų pluripotentinių 
kamieninių ląstelių (SPKL) atradimas, be 
daug metų buvusių suaugusio žmogaus ir 
embriono kamieninių ląstelių mokslinių 
tyrimų galimybių, atvėrė naujus kelius ir 
taip suteikė naujų vilčių gydymo 
laukiantiems pacientams. Taigi Europos 
Sąjunga turi imtis veiksmu, laikydamasi 
toliau pateiktų rekomendacijų:
– atsižvelgti į mokslo bendruomenės 
susidomėjimą visų tipų moksliniais 
tyrimais;
– siekti šių skirtingų kamieninių ląstelių 
tyrimo būdų pusiausvyros, t. y. nė vienam 
iš jų neteikti pirmenybės kito nenaudai;
– nagrinėti dėl kiekvienos kategorijos 
kamieninių ląstelių kilusias etines 
problemas be išankstinio nusistatymo.
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Or. fr

Pakeitimas 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) siekiant kuo labiau padidinti 
programos „Horizontas 2020“ poveikį, 
ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
daugiadalykiam, tarpdalykiam ir su 
kitomis sritimis susijusiam požiūriui, 
kuris būtinas didelei mokslo pažangai 
užtikrinti. Proveržiai moksle dažnai 
įvyksta ten, kur susieina ir susikerta 
įvairios disciplinos ir žinios. Be to, 
atsižvelgiant į Europai kylančių problemų 
ir uždavinių sudėtingumą, reikia tokių 
sprendimų, kurie padėtų tas problemas 
išspręsti tik jei būtų priimami drauge 
veikiant įvairiose mokslo srityse ir 
įvairiems visuomenės subjektams;

Or. en

Pagrindimas

Daugiadalykiškumas bei tarpdalykiškumas ir sąveika su kitomis disciplinomis yra itin svarbūs 
siekiant pažangos mokslo ir inovacijų srityje. Sudėtingų dabartinių problemų dažnai 
neįmanoma išspręsti veikiant tik tam tikroje mokslo srityje ar vien tik mokslininkams. Todėl 
siekiant rasti ir priimti geriausius sprendimus reikia nuolat nustatyti skirtingų dalykų ir 
visuomenės subjektų  bendrus tikslus ar bendras kognityviąsias sistemas. Dėl šios priežasties 
programoje „Horizontas 2020“ ne tik turėtų būti numatytas, bet ir skatinamas 
daugiadalykiškumas ir tarpdalykiškumas.

Pakeitimas 62
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) MVĮ suteikia gerų galimybių 
inovacijoms ir plėtrai Europoje. Todėl 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, 
turi aktyviai dalyvauti įgyvendinant
programą „Horizontas 2020“. Taip būtų 
prisidedama siekiant Smulkiojo verslo akto 
tikslų;

(27) MVĮ suteikia esminių galimybių 
inovacijoms, augimui ir darbo vietų 
kūrimui Europoje. Todėl MVĮ, kaip 
apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB, turi 
aktyviai dalyvauti įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“. Taip būtų prisidedama 
siekiant Smulkiojo verslo akto tikslų;

Or. fr

Pakeitimas 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi ir RIO+20
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) mokslinių tyrimų grupių 
dalyvavimas įvairiuose projektuose turėtų 
būti laikomas kokybės didinimo klausimu 
ir tarptautinio bendradarbiavimo 
galimybe;

Or. en

Pakeitimas 65
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad būtina taikyti naują
kontrolės ir rizikos valdymo Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo srityje 
koncepciją, ir paprašė iš naujo
subalansuoti pasitikėjimą ir kontrolę bei 
rizikos ėmimąsi ir rizikos vengimą. Savo 
2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje dėl 
mokslinių tyrimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo paprastinimo Europos 
Parlamentas paragino imtis pragmatinių 
postūmių postūmių, siekiant 
administracinio ir finansinio 
supaprastinamo, ir pareiškė, kad Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo valdymas 
turėtų būti labiau pagrįstas pasitikėjimu
dalyviais ir rizikos toleravimu. Septintosios 
bendrosios mokslinių tyrimų programos
(2007−2013 m.) tarpinio vertinimo 
ataskaitoje daroma išvada, kad, norint 
padaryti pastebimą pažangą paprastinimo 
srityje, reikia radikalesnės koncepcijos ir 
kad reikia atkurti rizikos ir pasitikėjimo 
pusiausvyrą;

(32) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad būtina taikyti naują
koncepciją siekiant parengti įrodymais 
grindžiamą rizikos valdymo strategiją, 
kaip Sąjungos mokslinių tyrimų 
finansavimo strategijos dalį. Tuo metu 
Taryba paprašė iš naujo pasiekti 
pasitikėjimo ir kontrolės, taip pat rizikos 
ėmimosi ir rizikos vengimo pusiausvyrą.
Savo 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje 
dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų 
įgyvendinimo paprastinimo Europos 
Parlamentas paragino imtis pragmatinių 
postūmių, siekiant administracinio ir 
finansinio supaprastinamo, ir pareiškė, kad 
Sąjungos mokslinių tyrimų finansavimo 
valdymas turėtų būti labiau pagrįstas 
pasitikėjimu mokslo darbuotojais ir rizikos 
toleravimu. Septintosios bendrosios 
mokslinių tyrimų programos (2007−2013) 
tarpinio vertinimo ataskaitoje daroma 
išvada, kad, norint padaryti pastebimą 
pažangą procedūrų paprastinimo srityje ir 
taip pademonstruoti Sąjungos 
pasitikėjimą mokslo darbuotojais bei 
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paskatinti juos imtis rizikos, būtinos 
siekiant spartesnės mokslo ir technologijų 
pažangos, reikia radikalesnės koncepcijos;

Or. en

Pakeitimas 66
Philippe Juvin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) norint užtikrint veiksmingą veiklos 
kokybės valdymą, įskaitant vertinimą ir 
stebėseną, reikia parengti konkrečius 
veiklos kokybės rodiklius, kuriuos būtų 
galima išmatuoti laike; kurie būtų 
realistiški ir grindžiami loginiu 
intervencijos pagrindimu, taip pat būtų 
susiję su tinkama tikslų ir veiklos rūšių 
hierarchija. Turėtų būti įdiegti tinkami 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo ir stebėsenos koordinavimo 
mechanizmai, taip pat atliekama Europos 
mokslinių tyrimų erdvės pažangos, 
laimėjimų ir veikimo stebėsena;

(35) norint užtikrint veiksmingą veiklos 
kokybės valdymą, įskaitant vertinimą ir 
stebėseną, reikia parengti konkrečius
bendros Europos veiklos kokybės 
rodiklius, kuriuos būtų galima išmatuoti 
laike; kurie būtų realistiški ir grindžiami 
loginiu intervencijos pagrindimu, taip pat 
būtų susiję su tinkama tikslų ir veiklos 
rūšių hierarchija. Turėtų būti įdiegti 
tinkami programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo ir stebėsenos koordinavimo 
mechanizmai, taip pat atliekama Europos 
mokslinių tyrimų erdvės pažangos, 
laimėjimų ir veikimo stebėsena;

Or. fr

Pakeitimas 67
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa
„Horizontas 2020“ (2014−2020 m.) bei 
nustatoma sistema, kuria reglamentuojama 
Sąjungos parama mokslinių tyrimų ir 

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

inovacijų veiklai, taip pat skatinama geriau 
išnaudoti inovacijų, mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros politikos galimybes
socialiniu, ekonominiu ir pramonės 
aspektais.

Or. en

Pakeitimas 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) mokslinių tyrimų infrastruktūra – tai 
įranga, ištekliai, organizacinės sistemos ir 
paslaugos, kurie naudojami mokslininkų 
bendruomenių moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms savo srityse atlikti. Prireikus 
jie gali būti naudojami ne tik moksliniams 
tyrimams atlikti, bet ir, pvz. švietimo arba 
viešosioms paslaugoms teikti. Tai apima: 
pagrindinę mokslinę įrangą (arba 
priemonių rinkinius); žiniomis pagrįstus 
išteklius, pvz., kolekcijas, archyvus ar 
mokslinius duomenis; elektroninę 
infrastruktūrą, pvz., duomenis, 
skaičiavimo ir programinės įrangos 
sistemas, ryšių tinklus ir sistemas, siekiant 
skatinti atvirumą ir pasitikėjimą 
skaitmeninėmis technologijomis; bet 
kokią kitą unikalaus pobūdžio 
infrastruktūrą, kuri svarbi siekiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pažangos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant turėti bendrą infrastruktūros koncepcijos apibrėžtį, į teisinį dokumentą reikia įtraukti 
jau naudojamą koncepciją, kuri išplečia įprastą aiškinimą, susijusį su pastatais ir fizinėmis 
investicijomis.
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Pakeitimas 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) transeuropinis Europos technologijų 
perdavimas – mokslinių rezultatų ir 
technologijų perdavimas įvairiose ES 
valstybėse narėse esančioms viešosioms ir 
privačioms įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) pažangioji specializacija – Europos 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros ir inovacijų 
politikos plėtojimo sąvoka. Pažangiosios 
specializacijos tikslas – skatinti 
veiksmingai ir efektyviai naudoti viešąsias 
investicijas pasinaudojant šalių ir regionų 
sąveika ir stiprinant jų pajėgumus diegti 
inovacijas. Pažangiosios specializacijos 
strategija yra daugiametės strategijos 
programa, kurios tikslas yra sukurti 
veiksmingą nacionalinę arba regioninę 
mokslinių tyrimų inovacijų sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Pažangioji specializacija yra pratybos, kurias regionai turi atlikti, kad nustatytų savo 
pajėgumus ir parengtų savo būsimą regioninės strategijos programą. Tai principu „iš 
apačios į viršų“ grindžiamas reikalavimas, kurį taikant struktūrinių fondų lėšas galima 
pervesti programai „Inovacijos ir Horizontas 2020“.
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Pakeitimas 71
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą.

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarumą, ekonominį 
vystymąsi ir atsparumą, socialinę įtrauktį 
ir pramonės konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 72
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą.

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas, gerinti sveikatą ir 
užtikrinti geresnius sveikatos priežiūros 
rezultatus, taip pat užtikrinti Europos 
ilgalaikį tvarų augimą ir konkurencingumą.

Or. en
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Pakeitimas 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą.

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas,
perduoti mokslinių tyrimų rezultatus visų 
lygio švietimo subjektams, kurti naujas 
darbo vietas ir užtikrinti Europos ilgalaikį 
tvarų augimą ir konkurencingumą.

Or. en

Pagrindimas

Švietimas yra labai svarbi strategijos „Europa 2020“ sritis. Tai būtina Europos stiprybės 
užtikrinimo priemonė. Turėtų būti įtrauktas mokslo žinių perdavimas švietimo programoms.

Pakeitimas 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
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konkurencingumą. konkurencingumą. Transeuropinis 
Europos technologijų perdavimas turėtų 
būti pagrindinė priemonė siekiant šių 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 75
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir 
inovacijomis grindžiamą ekonomiką, 
pritraukdama pakankamai papildomų lėšų 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms. Taip ji padeda įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“ ir kitų sričių 
Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, kad 
būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). 
Atitinkami veiklos kokybės rodikliai 
nustatyti I priedo įžangoje.

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis, tvarumu
ir inovacijomis grindžiamą ekonomiką, 
pritraukdama pakankamai papildomų lėšų 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms. Taip ji padeda įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“ ir kitų sričių 
Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, kad 
būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). 
Atitinkami veiklos kokybės rodikliai 
nustatyti I priedo įžangoje.

Or. en

Pakeitimas 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir 
inovacijomis grindžiamą ekonomiką, 
pritraukdama pakankamai papildomų lėšų 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms. Taip ji padeda įgyvendinti 

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir 
inovacijomis grindžiamą ekonomiką, 
pritraukdama pakankamai papildomų lėšų 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms. Taip ji padeda įgyvendinti 
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strategiją „Europa 2020“ ir kitų sričių 
Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, kad 
būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE).
Atitinkami veiklos kokybės rodikliai
nustatyti I priedo įžangoje.

strategiją „Europa 2020“ ir kitų sričių 
Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, kad 
būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE); 
mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
struktūrinių fondų sąsajos priemonės 
turėtų būti įgyvendinamos vykdant 
programas „Žinių regionai“ ir 
„Pažangiosios specializacijos“, abi 
priemonės turėtų būti EMTE dalis, kad 
būtų sukurti objektyvūs kompetencijos 
pakopų rodikliai.

Or. en

Pagrindimas

programos „Žinių regionai“ ir „Pažangiosios specializacijos“ gali būti svarbios struktūrinių 
fondų ir programos „Horizontas 2020“ susiejimo priemonės.

Pakeitimas 77
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal šį reglamentą nefinansuojamos 
nei Komisijos šios programos vykdymo 
administracinės išlaidos, nei didelių 
Europos infrastruktūros projektų, pvz., 
Galileo, GMES ar ITER, statymas ar 
veikimas.

Or. en

Pakeitimas 78
Jill Evans, Yves Cochet

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pagal šį reglamentą nefinansuojamas 
genetiškai modifikuotų organizmų 
kūrimas tyčia ketinant išleisti juos į 
aplinką, dėti į maistą ar pašarus, taip pat 
nefinansuojama su tuo susijusi mokslinių 
tyrimų veikla ir infrastruktūra.

Or. en

Pakeitimas 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) žinių mokslas ir technologijos. Gamtos 
mokslai, sveikata, žemė, aplinka, 
gamtiniai ištekliai ir maisto saugumas.

Or. en

Pagrindimas

Technologijų, technikos mokslų, žmogiškųjų ir socialinių poreikių mokslinių tyrimų skirtumai.

Pakeitimas 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) socialiniai, ekonomikos ir 
humanitariniai mokslai. Demografinių 
problemų, švietimo, teritorinių klausimų, 
valdymo, kultūros, skaitmeninio turinio, 
humanitarinių mokslų, kultūros paveldo 
ir nematerialių žinių sritys.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į nematerialių žinių, kaip prisitaikymo prie visuotinių pokyčių, sritis.

Pakeitimas 81
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimui skirtą finansinį paketą 
sudaro 87740 mln. EUR, iš kurių 
daugiausia 86198 EUR skiriama veiklai 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) XIX antraštinę dalį.

1. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimui skirtą finansinį paketą 
sudaro 87740 mln. EUR, iš kurių 
daugiausia 86698 EUR skiriama veiklai 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) XIX antraštinę dalį.

Or. it

(Žr. II priedo pakeitimą)

Pakeitimas 82
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimui skirtą finansinį paketą 
sudaro 87740 mln. EUR, iš kurių 
daugiausia 86198 EUR skiriama veiklai 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) XIX antraštinę dalį.

1. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimui skirtą finansinį paketą 
sudaro XXX mln. EUR, iš kurių daugiausia 
98,2 % skiriama veiklai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
XIX antraštinę dalį.

Or. en

Pakeitimas 83
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangus mokslas – 27818 mln. EUR; (a) pažangus mokslas – 23818 mln. EUR;

Or. it

(Žr. II priedo pakeitimą)

Pakeitimas 84
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangus mokslas – 27818 mln. EUR; (a) pažangus mokslas – 29,3 %;

Or. en

Pakeitimas 85
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pramonės pirmavimas – 20280 mln. 
EUR;

(b) pramonės pirmavimas –
25280 mln. EUR;

Or. it

(Žr. II priedo pakeitimą)

Pakeitimas 86
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pramonės pirmavimas – 20280 mln. 
EUR;

(b) pramonės ir popramoninis pirmavimas 
– 25280 mln. EUR;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu atsižvelgti į tai, kad popramoninė era kai kuriose valstybėse, kurios jau perėjo į 
popramoninę visuomenę, kurioje teikiamos dinamiškos paslaugos ir yra aukštųjų technologijų 
sektorių, jau realybė. Kita vertus, Europai, kuri atsilieka nuo pagrindinių savo konkurenčių, 
būtina daugiau investuoti į pagrindinius pramoninius sektorius, kaip konkurencingumo 
pagrindą, taigi paprasčiausiai išmintinga turėti lygiau paskirstytą biudžetą, t. y. jį paskirstyti 
atsižvelgiant į du tris prioritetus: pramoninį pirmavimą ir iššūkius visuomenei.

Pakeitimas 87
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pramonės pirmavimas –
20280 mln. EUR;

(b) pramonės pirmavimas – 25,2 proc.;

Or. en

Pakeitimas 88
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės uždaviniai –
35888 mln. EUR.

(c) visuomenės uždaviniai –
34388 mln. EUR.

Or. it

(Žr. II priedo pakeitimą)
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Pakeitimas 89
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės uždaviniai –
35888 mln. EUR.

(c) visuomenės uždaviniai –
30888 mln. EUR.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punkto pakeitimu siekiant 
užtikrinti labiau subalansuotą biudžeto paskirstymą. Labai svarbu plėtoti stiprią pramonės ir 
popramoninę politiką ES lygmeniu, jei norime spręsti dideles socialines problemas, su 
kuriomis Europos visuomenė susiduria dabar ir susidurs ateinančiais metais (kuriant geras ir 
deramas darbo vietas ir stengiantis pagerinti Europos piliečių gyvenimo kokybę).

Pakeitimas 90
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės uždaviniai – 35888 mln. 
EUR.

(c) visuomenės uždaviniai – 40,4 proc.

Or. en

Pakeitimas 91
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
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įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams yra 2212 mln. EUR.

įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams yra 2,1 proc. bendro biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 92
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam iš 
programos „Horizontas 2020“ didžiausią 
3194 mln. EUR įnašą, kaip nustatyta 
II priede. Europos inovacijos ir 
technologijos institutas finansuojamas 
skiriant jam pirmą 1542 mln. EUR
asignavimų sumą, skirtą veiklai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
XVII antraštinę dalį. Antras asignavimų 
suma, kuri yra iki 1652 mln. EUR, 
skiriama, atlikus 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą vertinimą. Ši papildoma suma 
skiriama proporcingai, kaip nurodyta 
II priede, iš 2 dalies b punkte nurodyto 
prioriteto „Pramonės pirmavimas“ 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ numatytos sumos ir iš 
sumos, numatytos 2 dalies c punkte 
nurodytam prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“.

Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam iš 
programos „Horizontas 2020“ didžiausią 
2524 mln. EUR įnašą, kaip nustatyta 
II priede. Europos inovacijos ir 
technologijos institutas finansuojamas 
skiriant jam pirmą 1042 mln. EUR
asignavimų sumą, skirtą veiklai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
XVII antraštinę dalį. Antras asignavimų 
suma, kuri yra iki 1482 mln. EUR, 
skiriama, atlikus 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą vertinimą. Ši papildoma suma 
skiriama proporcingai, kaip nurodyta 
II priede, iš 2 dalies b punkte nurodyto 
prioriteto „Pramonės pirmavimas“ 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ numatytos sumos ir iš 
sumos, numatytos 2 dalies c punkte 
nurodytam prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“.

Or. it

(Žr. II priedo pakeitimą)

Pakeitimas 93
Cristian Silviu Buşoi
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam iš 
programos „Horizontas 2020“ didžiausią 
3194 mln. EUR įnašą, kaip nustatyta II 
priede. Europos inovacijos ir 
technologijos institutas finansuojamas 
skiriant jam pirmą 1542 mln. EUR 
asignavimų sumą, skirtą veiklai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
XVII antraštinę dalį. Antras asignavimų 
suma, kuri yra iki 1652 mln. EUR, 
skiriama, atlikus 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą vertinimą. Ši papildoma suma 
skiriama proporcingai, kaip nurodyta 
II priede, iš 2 dalies b punkte nurodyto 
prioriteto „Pramonės pirmavimas“ 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ numatytos sumos ir iš 
sumos, numatytos 2 dalies c punkte 
nurodytam prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“.

Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam iš 
programos „Horizontas 2020“ didžiausią 
3 proc. bendro biudžeto įnašą, kaip 
nustatyta II priede.

Or. en

Pakeitimas 94
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks dviejų daugiamečių asignavimų 
pavidalo finansavimas apima:

Išbraukta.

(a) iš pirmosios asignavimų sumos: 
vykstančią esamų žinių ir inovacijų 
bendrijų (toliau – ŽIB) plėtrą ir 
parengiamojo etapo investicijas, kad 
galėtų pradėti veikti antra trijų naujų ŽIB 
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grupė;
(b) iš antrosios asignavimų sumos: 
vykstančią jau įsteigtų žinių ir inovacijų 
bendrijų (toliau – ŽIB) plėtrą ir 
parengiamojo etapo investicijas, kad 
galėtų pradėti veikti trečia trijų naujų ŽIB 
grupė.

Or. en

Pakeitimas 95
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Antroji asignavimų suma skiriama atlikus 
26 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, 
atsižvelgiant visų pirma į:

Išbraukta.

(a) sutartą trečios ŽIB grupės sukūrimo 
grafiką;
(b) numatytus finansinius jau esamų ŽIB 
poreikius, atsižvelgiant į konkrečias jų 
plėtros aplinkybes.
(c) Europos inovacijos ir technologijos 
instituto ir jo ŽIB indėlį siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų.

Or. en

Pakeitimas 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms arba iškilus naujiems 

5. Kad susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms arba iškilus naujiems 
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netikėtumams ir poreikiams būtų galima 
imtis veiksmų, Komisija, atsižvelgdama į 
šio straipsnio 3 dalies nuostatas ir po 
atlikto šio reglamento 26 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto programos „Horizontas 
2020“ tarpinio vertinimo, per kasmetę 
biudžeto sudarymo procedūrą gali 
peržiūrėti 2 dalyje prioritetams nustatytas 
sumas ir preliminarų paskirstymą pagal 
konkrečius šių prioritetų tikslus, nustatytus 
II priede, ir perskirstyti prioritetams ir 
konkretiems tikslams skirtus asignavimus 
iki 10 % pradinės orientacinės kiekvienam 
prioritetui paskirtos asignavimų sumos ir 
iki 10 % pradinės orientacinės kiekvienam 
konkrečiam tikslui paskirtos asignavimų 
sumos. Tai neapima Jungtinio tyrimų 
centro tiesioginiams veiksmams skirtos 
2 dalyje nustatytos sumos arba 3 dalyje 
nustatyto Europos inovacijos ir 
technologijos institutui skirto įnašo.

netikėtumams ir poreikiams būtų galima 
imtis veiksmų, Komisija, atsižvelgdama į 
šio straipsnio 3 dalies nuostatas ir po 
atlikto šio reglamento 26 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto programos „Horizontas 
2020“ tarpinio vertinimo, per kasmetę 
biudžeto sudarymo procedūrą gali 
peržiūrėti 2 dalyje prioritetams nustatytas 
sumas ir preliminarų paskirstymą pagal 
konkrečius šių prioritetų tikslus, nustatytus 
II priede, ir perskirstyti prioritetams ir 
konkretiems tikslams skirtus asignavimus 
iki 5 % pradinės orientacinės kiekvienam 
prioritetui paskirtos asignavimų sumos ir 
iki 5 % pradinės orientacinės kiekvienam 
konkrečiam tikslui paskirtos asignavimų 
sumos. Tai neapima Jungtinio tyrimų 
centro tiesioginiams veiksmams skirtos 
2 dalyje nustatytos sumos arba 3 dalyje 
nustatyto Europos inovacijos ir 
technologijos institutui skirto įnašo.

Or. en

Pakeitimas 97
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) turi glaudžių ekonominių ir geografinių 
ryšių su Sąjunga;

iii) turi glaudžių politinių, ekonominių ir 
geografinių ryšių su Sąjunga;

Or. fr

Pakeitimas 98
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) turi teisinę sistemą, grindžiamą 
demokratiniais principais ir veiksminga 
valstybės tarnyba;

Or. it

Pakeitimas 99
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros; 
prognozavimo veikla; tikslinės viešosios 
konsultacijos ir skaidrūs bei interaktyvūs 
procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas.

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros;
pramonės atstovai (ypač vykdant Europos 
pramonės iniciatyvas); prognozavimo 
veikla; tikslinės viešosios konsultacijos ir 
skaidrūs bei interaktyvūs procesai, kuriais 
užtikrinamas atsakingų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų rėmimas.

Or. it

Pakeitimas 100
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
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sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros; 
prognozavimo veikla; tikslinės viešosios 
konsultacijos ir skaidrūs bei interaktyvūs 
procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas.

sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros; 
prognozavimo veikla; tikslinės viešosios 
konsultacijos, aktyvios konsultacijos su 
neįgaliųjų organizacijomis ir skaidrūs bei 
interaktyvūs procesai, kuriais užtikrinamas 
atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rėmimas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant vykdyti mokslinius tyrimus, kurie būtų naudingi ir prasmingi visuomenei, labai 
svarbu, kad neįgalūs asmenys ir juos atstovaujančios organizacijos būtų visapusiškai įtraukti 
į programos „Horizontas 2020“sprendimų priėmimo procesą. Tai labai svarbu norint 
užtikrinti, kad Europos mokslinių tyrimų rezultatai atitiktų visuomenės ir piliečių, ypač 
neįgaliųjų, poreikius. Šiuo metu visiškai neužsimenama apie neįgaliųjų ir juos atstovaujančių 
organizacijų dalyvavimą moksliniuose tyrimuose, vykdomuose pagal programą „Horizontas 
2020“, tad šis pasiūlymas turėtų būti atitinkamai pakeistas.

Pakeitimas 101
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros; 
prognozavimo veikla; tikslinės viešosios 
konsultacijos ir skaidrūs bei interaktyvūs 
procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas.

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros; 
prognozavimo veikla; tikslinės viešosios 
konsultacijos (pvz., su pacientų 
organizacijomis, jeigu tai susiję su 
moksliniais tyrimais sveikatos srityje) ir 
skaidrūs bei interaktyvūs procesai, kuriais 
užtikrinamas atsakingų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų rėmimas.
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Or. en

Pakeitimas 102
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros; 
prognozavimo veikla; tikslinės viešosios 
konsultacijos ir skaidrūs bei interaktyvūs 
procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas.

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pelno 
nesiekiantys pilietinės visuomenės 
forumai; pagal tarptautinius mokslo ir 
technologijų susitarimus sukurtos dialogo 
struktūros; prognozavimo veikla; tikslinės 
viešosios konsultacijos ir skaidrūs bei 
interaktyvūs procesai, kuriais užtikrinamas 
atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rėmimas.

Or. en

Pakeitimas 103
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir 
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros; 
prognozavimo veikla; tikslinės viešosios 
konsultacijos ir skaidrūs bei interaktyvūs 
procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ atsižvelgiama į patarimus ir
informaciją, kurių šaltiniai yra: Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės; pagal 
tarptautinius mokslo ir technologijų 
susitarimus sukurtos dialogo struktūros; 
prognozavimo veikla; tikslinės viešosios 
konsultacijos, aktyvios konsultacijos su 
neįgaliųjų organizacijomis ir skaidrūs bei 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas. interaktyvūs procesai, kuriais užtikrinamas 
atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rėmimas.

Or. en

Pakeitimas 104
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tęsiant darbą, kuris buvo pradėtas 
pagal Septintosios bendrosios programos 
temą „Mokslas ir visuomenė“, programa 
„Horizontas 2020“ reikėtų užtikrinti 
pilietinės visuomenės organizacijų 
dalyvavimą apibrėžiant mokslinių tyrimų 
prioritetus ir rengiant tam tikras darbo 
programas, ir, jei tinkama, vykdant 
mokslinių tyrimų veiklą pagal konkrečius 
kvietimus teikti projektus.

Or. en

Pakeitimas 105
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Siekdama užtikrinti mokslinių tyrimų 
poreikių ir prioritetų, nustatytų remiantis 
visuomenės uždaviniais, aktualumą 
visuomenei, Komisija sukuria pilietinės 
visuomenės atstovų ir mokslininkų 
dialogo platformas.

Or. en
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Pakeitimas 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

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 
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.

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, 
sisteminiam požiūriui į erdvių, miestų ir 
teritorijų klausimus, Europos mokslinių 
tyrimų erdvės veikimo ir laimėjimų 
skatinimui, bendradarbiavimui 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.

Or. en

Pagrindimas

Programoje visiškai nėra teritorinio ar erdvinio (žemės naudojimo, regionų ir miestų) 
aspekto. Tai pagrindinis ir svarbiausias visuomenės uždavinių aspektas, taigi turi būti 
įtrauktas į visus veiksmus.

Pakeitimas 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
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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 
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.

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, mokslinių tyrimų 
Europos teisinių sistemų klausimais 
plėtrai, bendradarbiavimui su trečiosiomis 
šalimis, etikos požiūriu atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lygių vyrų ir moterų 
galimybių atliekant mokslinius tyrimus 
užtikrinimas, mokslo darbuotojo profesijos 
patrauklumo abiems lytims didinimui ir 
tarpvalstybinio ir tarpsektorinio mokslo 
darbuotojų judumo paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 108
Corinne Lepage

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 

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 
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inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
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.

inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
klimato kaitai, sveikoms jūrų ir 
vandenynų ekosistemoms ir tvariam 
vystimuisi, Europos mokslinių tyrimų 
erdvės veikimo ir laimėjimų skatinimui, 
bendradarbiavimui 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.

Or. en

Pakeitimas 109
Corinne Lepage

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 
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.

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 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, 
įtraukesniam mokslinių tyrimų valdymui, 
dalyvaujamiesiems moksliniams 
tyrimams, mokslo darbuotojo profesijos 
patrauklumo didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 



AM\905947LT.doc 47/70 PE492.556v01-00

LT

paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 110
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdama užtikrinti, kad įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“ būtų 
tinkamai atsižvelgiama į kompleksines 
problemas, Komisija, atlikdama įprastą 
programos „Horizontas 2020“ stebėseną 
ir vertinimą, įvertina ne tik ne tik 
ekonominę konkrečių mokslinių tyrimų 
programų naudą, bet ir jų naudą 
visuomenei, jų etiškumą ir tvarumą.

Or. en

Pakeitimas 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Jeigu norime užtikrinti Europoje konkurencingą mokymą ir švietimą, turime perkelti 
mokslinių tyrimų rezultatus į mokymo programas.

Pakeitimas 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Atsakingai vykdomi moksliniai tyrimai ir 

inovacijos
Siekiant užtikrinti darnų ir veiksmingą 
mokslo ir visuomenės ryšį, įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“ reikia 
aktyviai skatinti atsakingus mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. Tuo tikslu reikia 
remti tokią valdymo sistemą, pagal kurią 
visuomenės subjektai būtų skatinami 
bendradarbiauti visais mokslinių tyrimų ir 
inovacijų proceso etapais, siekiant labiau 
suderinti šį procesą, taip pat rezultatus ir 
poveikį, su visuomenės lūkesčiais, 
poreikiais ir vertybėmis. Tokia valdymo 
sistema visų pirma siekiama:
(a) užtikrinti veiksmingą visuomenės 
dalyvavimą skatinant mokslinius tyrimus 
ir inovacijas, įskaitant dalyvaujamuosius 
mokslinius tyrimus, kai kuriant žinias 
dalyvauja visuomenės veikėjai, kad būtų 
patenkinti visuomenės poreikiai;
(b) atsižvelgti į lyčių aspektą, kaip 
nurodyta 15 straipsnyje;
(c) užtikrinti laisvą internetinę prieigą ir 
pakartotinį mokslinės informacijos 
naudojimą, kaip nurodyta 15b straipsnyje;
(d) rengiant mokymus suteikti būsimiems 
mokslininkams ir kitiems visuomenės 
veikėjams reikiamas žinias ir priemones, 
kad jie galėtų visapusiškai dalyvauti 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų procese ir 
prisiimti atsakomybę;
(e) užtikrinti, kad būtų laikomasi etikos 
principų, kaip nurodyta 16 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lyčių lygybė Lygios vyrų ir moterų galimybės 
mokslinių tyrimų srityje

Or. en

Pakeitimas 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
būtina atsižvelgti į profesionalių mokslo 
darbuotojų mokslinę kompetenciją ir 
profesinę kvalifikaciją, kai skatinamos 
lygios vyrų ir moterų galimybės 
formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį.

Or. en

Pakeitimas 115
Rolandas Paksas
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ imamasi tinkamų priemonių 
siekiant užtikrinti, kad formuojant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų turinį būtų 
užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, neįgalumo, amžiaus, įskaitant 
priemones, kuriomis siekiama šalinti 
prieinamumo kliūtis neįgaliesiems.

Or. en

Pakeitimas 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Mokslo darbuotojų lygios teisės

Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ didinamas mokslo darbuotojo 
karjeros patrauklumas visoje Europoje. 
Dėl šios priežasties ji įgyvendinama taip, 
kad būtų skatinamas bendros mokslo 
darbuotojų rinkos sukūrimas, visų pirma 
parengiant atitinkamus mechanizmus 
mokslo darbuotojų darbo užmokesčio 
skirtumams mažinti.

Or. en

Pakeitimas 117
Petru Constantin Luhan
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visa pagal programa „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus.

Visa pagal programa „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją, jos 
papildomus protokolus, taip pat Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją.

Or. en

Pagrindimas

2010 m. gruodžio 23 d. ES pasirašė Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kuri 
įsigaliojo 2011 m. sausio 22 d. Tai pirmoji sutartis žmogaus teisių srityje, kurią pasirašė ES, 
taigi visa ES politika ir teisės aktai turėtų derėti su šia tarptautine konvencija.

Pakeitimas 118
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visa pagal programa „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus.

Visa pagal programa „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus. Vykdant 
mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
atsižvelgiama į SESV 13 straipsnį ir 
siekiama mažinti gyvūnų naudojimą 
moksliniams tyrimams ir bandymams, 
ilgainiui jo atsisakant ir pakeičiant 
kitomis priemonėmis, įskaitant strateginę 
plėtrą, integraciją ir inovatyvias 
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priemones ir technologijas be gyvūnų.

Or. en

Pakeitimas 119
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visa pagal programa „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus.

Visa pagal programa „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją, jos 
papildomus protokolus, taip pat Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją.

Or. en

Pakeitimas 120
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač daug dėmesio skiriama 
proporcingumo principui, teisei į 
privatumą, teisei į asmens duomenų 
apsaugą, teisei į asmens fizinę ir psichinę 
neliečiamybę, teisei į nediskriminavimą ir 
poreikį užtikrinti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį.

Ypač daug dėmesio skiriama 
proporcingumo principui, teisei į 
privatumą, teisei į asmens duomenų 
apsaugą, teisei į asmens fizinę ir psichinę 
neliečiamybę, teisei į nediskriminavimą dėl 
lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, neįgalumo, amžiaus ir poreikį 
užtikrinti aukštą žmonių sveikatos 
apsaugos lygį.

Or. en
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Pakeitimas 121
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų veikla, skirta žmonių 
klonavimui reprodukcijos tikslais;

(a) mokslinių tyrimų veikla, skirta žmonių 
ir gyvūnų klonavimui reprodukcijos 
tikslais;

Or. it

Pakeitimas 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų veikla, skirta žmonių 
klonavimui reprodukcijos tikslais;

(a) mokslinių tyrimų veikla, skirta žmonių 
klonavimui reprodukcijos, gydymo ar 
mokslo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant 
naikinami žmogaus embrionai;

Or. en

Pakeitimas 125
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant 
stuburiniai gyvūnai patiria dideles 
kančias;

Or. en

Pagrindimas

ES neturėtų finansuoti mokslinių tyrimų, kuriuos vykdant stuburiniai gyvūnai patiria dideles 
kančias.

Pakeitimas 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) moksliniai tyrimai, kuriuose 
naudojamos žmogaus embriono 
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kamieninės ląstelės.

Or. en

Pakeitimas 127
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) moksliniai tyrimai su laukiniais 
gyvūnais ar „F1“ nežmoginiais primatais.

Or. en

Pagrindimas

ES neturėtų finansuoti mokslinių tyrimų su laukiniais gyvūnais ar „F1“ nežmoginiais 
primatais.

Pakeitimas 128
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cc) moksliniai tyrimai su žinduoliais ar 
paukščiais, kuriuos vykdant gyvūnai 
sąmoningai atskiriami nuo motinos.

Or. en

Pagrindimas

ES neturėtų finansuoti mokslinių tyrimų su žinduoliais ar paukščiais, kuriuos vykdant gyvūnai 
sąmoningai atskiriami nuo motinos.
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Pakeitimas 129
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų) 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

4. Kamieninių ląstelių tyrimai yra labai 
perspektyvūs gydant daugelį 
neurodegeneracinių ir chroniškų ligų.
Žmonių (suaugusių ir embrionų) 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

Or. en

Pakeitimas 130
Alda Sousa

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų) 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų) 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių valstybių 
narių teisinę sistemą. Mokslinių tyrimų ir 
finansavimo prioritetai nustatomi 
atsižvelgiant į gautų mokslo žinių pateiktus 
įrodymus.

Or. pt

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų ir jų finansavimo prioritetai turėtų būti plėtojami visapusiškai atsižvelgiant į 
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įgytas mokslo žinias ir neturėtų būti apibrėžiami ir iš pat pradžių nustatomi ilgam 
laikotarpiui.

Pakeitimas 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų)
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai 
gali būti finansuojami atsižvelgiant į 
mokslinio pasiūlymo turinį ir į 
dalyvaujančių valstybių narių teisinę 
sistemą. Mokslinių tyrimų veikla, kuri 
draudžiama visose valstybėse narėse, 
nefinansuojama. Jokia veikla 
nefinansuojama valstybėje narėje, kur tokia 
veikla yra uždrausta.

4. Bus remiama mokslinių tyrimų veikla, 
kuria siekiama plėtoti ir tobulinti
suaugusių žmonių kamieninėmis 
ląstelėmis pagrįstus gydymo metodus. 
Suaugusių žmonių kamieninių ląstelių 
moksliniams tyrimams finansavimas gali 
būti skiriamas atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Visų pirma 
bus remiami iš virkštelės kraujo gautų 
kamieninių ląstelių ir sužadintų 
pliuripotentinių ląstelių moksliniai 
tyrimai. Mokslinių tyrimų veikla, kuri 
draudžiama visose valstybėse narėse, 
nefinansuojama. Jokia veikla 
nefinansuojama valstybėje narėje, kur tokia 
veikla yra uždrausta.

Or. it

Pakeitimas 132
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų) 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 

4. Žmonių (suaugusių, embrionų arba 
gautų iš virkštelės) kamieninių ląstelių 
moksliniai tyrimai gali būti finansuojami 
atsižvelgiant į mokslinio pasiūlymo turinį 
ir į dalyvaujančių valstybių narių teisinę 
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tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

sistemą. Embrioninių kamieninių ląstelių 
tyrimai gali būti vykdomi tik naudojant 
atliekamus embrionus, gautus po in vitro
apvaisinimo, kurie nėra reikalingi 
reprodukcijai. 
Mokslinių tyrimų veikla, kuri draudžiama 
visose valstybėse narėse, nefinansuojama. 
Jokia veikla nefinansuojama valstybėje 
narėje, kur tokia veikla yra uždrausta. Vis 
dėlto visų rūšių kamieninių ląstelių 
medicinos mokslinius tyrimus finansuoja 
valstybės narės, kuriose tokia veikla yra 
leidžiama.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu laikytis objektyvaus ir tolerantiško požiūrio svarstant jautrų atliekamų embrionų 
klausimą: kai kurios šalys visiškai draudžia mokslinius tyrimus su embrioninėmis ir vaisiaus 
kamieninėmis ląstelėmis, kitos laikosi ne tokios griežtos pozicijos ir leidžia naudoti 
atliekamus embrionus, o dar kitos leidžia vykdyti mokslinius tyrimus su ne senesnių kaip 
14 dienų embrionų kamieninėmis ląstelėmis.

Pakeitimas 133
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų) 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į 
mokslinio pasiūlymo turinį ir į 
dalyvaujančių valstybių narių teisinę 
sistemą. Mokslinių tyrimų veikla, kuri 
draudžiama visose valstybėse narėse, 
nefinansuojama. Jokia veikla 
nefinansuojama valstybėje narėje, kur 
tokia veikla yra uždrausta.

4. Bus remiama mokslinių tyrimų veikla, 
kuria siekiama plėtoti ir tobulinti žmogaus 
kamieninėmis ląstelėmis pagrįstus 
gydymo metodus. Visų pirma bus remiami 
virkštelės kamieninių ląstelių, taip pat 
sužadintų pliuripotentinių ląstelių ir 
suaugusiųjų kamieninių ląstelių
moksliniai tyrimai kaip galima 
embrioninių kamieninių ląstelių 
alternatyva ateityje.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimai grindžiami nuomonės referento pateiktais 1 ir 6 pakeitimais, tačiau atsižvelgiama 
į tai, kad buvo nuspręsta griežtai apsiriboti ENVI komiteto kompetencijomis, t. y. aplinkos 
apsauga, sveikata ir maisto sauga. Teisiniai ir etiniai aspektai priklauso Teisės reikalų 
komiteto kompetencijai. Todėl šio pakeitimo tekste siekiama vengti etikos klausimų.

Pakeitimas 134
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų)
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

4. Bus remiama mokslinių tyrimų veikla, 
kuria siekiama plėtoti ir tobulinti žmogaus 
kamieninėmis ląstelėmis pagrįstus 
gydymo metodus. Žmogaus embrionų 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

Or. en

Pakeitimas 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų)
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 

4. Žmonių kitų rūšių kamieninių ląstelių 
moksliniai tyrimai gali būti finansuojami 
atsižvelgiant į mokslinio pasiūlymo turinį 
ir į dalyvaujančių valstybių narių teisinę 
sistemą. Mokslinių tyrimų veikla, kuri 
draudžiama visose valstybėse narėse, 
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valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

nefinansuojama. Jokia veikla 
nefinansuojama valstybėje narėje, kur tokia 
veikla yra uždrausta.

Or. en

Pakeitimas 136
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bandymų su gyvūnais moksliniams 
tyrimams, kurie patenka į Direktyvos 
2010/63/ES dėl mokslo tikslais 
naudojamų gyvūnų apsaugos taikymo 
sritį, taikomas griežtas ir skaidrus etikos ir 
mokslinės vertės įvertinimo procesas, 
įskaitant visapusišką teiginių dėl gyvūnų 
modelių pritaikymo žmonėms pagrindimą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis Direktyva 2010/63/ES dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos 
reikalaujama atlikti išsamų projekto vertinimą, atsižvelgiant į etinius gyvūnų naudojimo 
aspektus. ES turėtų finansuoti tik tokius bandymų su gyvūnais mokslinius tyrimus, kuriems 
taikomas griežtas ir skaidrus etikos ir mokslinės vertės įvertinimo procesas.

Pakeitimas 137
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas, įskaitant 
struktūrinius fondus.

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas, įskaitant 
struktūrinius fondus, Įmonių



AM\905947LT.doc 61/70 PE492.556v01-00

LT

konkurencingumo ir MVĮ programą 
(COSME).

Or. en

Pagrindimas

Papildomas nuomonės projekto 9 pakeitimas.

Pakeitimas 138
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Strateginis koordinavimas

Komisija užtikrina strateginį mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklos pagal 
programą „Horizontas 2020“ 
koordinavimą, jei tinkama, įsteigdama 
valdančiąsias sektorių tarybas, sudarytas 
iš geriausių mokslo darbuotojų, kurie 
teiktų rekomendacijas nustatant 
prioritetus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti strateginį koordinavimą, ypač tokiose srityse kaip sveikatos priežiūra, kur 
inovacijų ciklas trunka labai ilgai, net ilgiau nei dabartinės programos trukmė. Nustatydama 
finansavimo prioritetus pagal programą „Horizontas 2020“ Komisija gali bendradarbiauti 
su geriausiais mokslo darbuotojais.

Pakeitimas 139
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tikimasi, kad taikant 1 ir 2 dalyse 
išdėstytą integruotą koncepciją apie 15 % 
bendro konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto teks MVĮ.

3. Tikimasi, kad taikant 1 ir 2 dalyse 
išdėstytą integruotą koncepciją apie 30 % 
bendro konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto teks MVĮ.

Or. it

Pagrindimas

Strategiškai svarbu, kad MVĮ dalyvavimas bendrojoje programoje būtų skatinamas dar labiau 
nei numatyta Komisijos.

Pakeitimas 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pridėtinė vertė veiksmų imantis 
Sąjungos lygiu;

(a) pridėtinė vertė veiksmų imantis 
Sąjungos lygiu, visų pirma transeuropinis 
aspektas;

Or. en

Pakeitimas 141
Yves Cochet, Jill Evans

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) galimas poveikio sprendžiant 
socialines problemas, tvarumo ar
pramonės konkurencingumo klausimus
mastas;
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Or. en

Pakeitimas 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) pagalba kuriant ir stiprinant mokslo 
darbuotojų, pacientų ir suinteresuotųjų 
asmenų asociacijų tinklus siekiant gerinti 
jų tarpusavio, atitinkamų sektorių, 
institucijų ir pilietinės visuomenės ryšius 
ir mainus.

Or. en

Pakeitimas 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Viešojo bei privačiojo sektorių 
partnerystės finansuojamos rengiant 
atvirus ir konkurencija grindžiamus 
konkursus.

Or. en

Pakeitimas 144
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač daug dėmesio skiriama bendroms 
valstybių narių programavimo 
iniciatyvoms.

Ypač daug dėmesio skiriama bendroms 
valstybių narių regionų programavimo 
iniciatyvoms, pirmenybę teikiant tiems 
regionams, kurie priklauso tam pačiam 
euroregionui arba tai pačiai Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupei 
(ETBG), įsteigtai pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1082/2006.

Or. it

Pakeitimas 145
Yves Cochet, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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. Šie 
veiksmai visų pirma apima mokslinių 
tyrimų gebėjimų stiprinimą 
besivystančiose šalyse ir 
bendradarbiavimo projektus, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama tų šalių 
konkretiems poreikiams tokiose srityse, 
kaip antai sveikatos apsauga, įskaitant 
apleistų ligų tyrimus, žemės ūkis, 
žuvininkystė ir aplinkos apsauga, ir jie 
įgyvendinami taikant finansines sąlygas, 
atitinkančias jų pajėgumus.

Or. fr
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Pakeitimas 146
Yves Cochet, Jill Evans

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 
pokyčius.

Or. fr

Pakeitimas 147
Petru Constantin Luhan

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 palengvinti prieigą prie 
finansavimo pagal programą „Horizontas 
2020“, visų pirma tiems regionams ar tų 
tipų dalyviams, kuriems nėra tinkamai 
atstovaujama, įskaitant neįgalius mokslo 
darbuotojus ir dalyvius;

Or. en

Pakeitimas 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Siekiant supaprastinti prieigą prie 



PE492.556v01-00 66/70 AM\905947LT.doc

LT

informacijos ir sukurti priemonę, kuri 
apimtų visą informaciją, kurios prašo 
mokslo bendruomenė, taip pat 
atsižvelgiant į skaidrumo poreikį, 
skaitmeninė priemonė CORDIS turėtų 
būti peržiūrėta ir reformuota aiškesniu ir 
lankstesniu būdu. Nauja CORDIS versija 
turėtų būti parengta iki 2013 m. birželio 
mėn.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu CORDIS yra viena sudėtingiausių ir sunkiausiai taikomų programų. Norint 
užtikrinti geresnes visuomenės, mokslo darbuotojų ir įmonių galimybes naudotis informacija, 
reikia persvarstyti programą, išplėsti teikiamos informacijos apimtį ir užtikrinti paprastesnę 
prieigą prie visų pasiūlymų ir dotacijų.

Pakeitimas 149
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) iniciatyvos, kurias įgyvendinant būtų 
skatinamas dialogas su visuomene ir 
diskusijos su mokslu, technologijomis ir 
inovacijomis susijusiais klausimais bei 
raginama naudotis socialine žiniasklaida ir 
kitomis naujoviškomis technologijomis bei 
metodikomis.

(e) iniciatyvos, kurias įgyvendinant būtų 
skatinamas dialogas su visuomene, 
įtraukiant akademinę bendruomenę, ir 
diskusijos su mokslu, technologijomis ir 
inovacijomis susijusiais klausimais bei 
raginama naudotis socialine žiniasklaida ir 
kitomis naujoviškomis technologijomis bei 
metodikomis, ypač siekiant padėti gerinti 
visuomenės informavimą apie mokslinių 
tyrimų ir inovacijų naudą sprendžiant 
visuomenės problemas.

Or. ro

Pakeitimas 150
Karin Kadenbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją apie kompleksines 
temas, kaip antai tvarumą ir klimato kaitą, 
įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą.

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną, 
konsultuodamasi su atitinkamais išorės 
subjektais, pvz., pacientų organizacijomis. 
Tokia stebėsena apima informaciją apie 
kompleksines temas, kaip antai tvarumą ir 
klimato kaitą, įskaitant informaciją apie su 
klimatu susijusių išlaidų sumą.

Or. en

Pakeitimas 151
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją apie kompleksines 
temas, kaip antai tvarumą ir klimato kaitą, 
įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą.

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją apie kompleksines 
temas, kaip antai tvarumą ir klimato kaitą, 
jūros ir jūrininkystės mokslinius tyrimus,
įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą.

Or. en

Pakeitimas 152
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją apie kompleksines 
temas, kaip antai tvarumą ir klimato kaitą, 
įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą.

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją apie kompleksines 
temas, kaip antai atsakingus mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, taip pat tvarumą ir 
klimato kaitą, įskaitant informaciją apie su 
klimatu susijusių išlaidų sumą, ir su tuo 
susijusius rodiklius.

Or. en

Pakeitimas 153
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje 
Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, atlieka Europos inovacijos ir 
technologijos instituto vertinimą. Po tokio 
vertinimo Europos inovacijos ir 
technologijos institutui skiriama antroji 
asignavimų suma, kaip nurodyta 
6 straipsnio 3 dalyje. Atliekant vertinimą 
vertinama Europos inovacijos ir 
technologijos instituto padaryta pažanga, 
atsižvelgiant į visus šiuos rodiklius:

Išbraukta.

i) 6 straipsnio 3 dalyje nurodytos pirmos 
asignavimų sumos panaudojimas, 
atskiriant sumą, panaudotą pirmos ŽIB 
grupės kūrimui, ir parengiamojo etapo 
investicijų antram etapui poveikį; 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto gebėjimas pritraukti lėšas iš 
partnerių žinių ir inovacijų bendrijose ir 
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iš privačiojo sektoriaus, kaip nurodyta 
Reglamente XX/2012 [persvarstytas EIT 
reglamentas];
ii) suderintas trečios žinių ir inovacijų 
bendrijų grupės kūrimo grafikas ir 
numatyti esamų ŽIB finansiniai poreikiai, 
atsižvelgiant į konkrečias jų plėtros 
aplinkybes; ir
iii) Europos inovacijos ir technologijos 
instituto bei žinių ir inovacijų bendrijų 
indėlis įgyvendinant programos 
„Horizontas 2020“ prioritetą 
„Visuomenės uždaviniai“ ir konkretų 
tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“.

Or. en

Pakeitimas 154
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje ir 
atsižvelgdama į Septintosios bendrosios 
programos ex–post vertinimą, kuris turi 
būti užbaigtas iki 2015 m. pabaigos, ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto vertinimą, Komisija, padedama 
nepriklausomų ekspertų, parengia tarpinį 
programos „Horizontas 2020“, jos 
specialiosios programos (įskaitant Europos 
mokslinių tyrimų tarybą) vertinimą ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos vertinimą (vertinami 
rezultatai ir pažanga užtikrinant poveikį), 
siekiant nustatyti, ar pavyko pasiekti 
programos „Horizontas 2020“ tikslus, 
tolesnį visų priemonių aktualumą, 
efektyvumą ir išteklių naudojimą, būsimo 
paprastinimo mastą ir Europos pridėtinę 
vertę. Atliekant tą vertinimą taip pat 

(b) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje ir 
atsižvelgdama į Septintosios bendrosios 
programos ex–post vertinimą, kuris turi 
būti užbaigtas iki 2015 m. pabaigos, ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto vertinimą, Komisija, padedama 
nepriklausomų ekspertų, parengia tarpinį 
programos „Horizontas 2020“, jos 
specialiosios programos (įskaitant Europos 
mokslinių tyrimų tarybą) vertinimą ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos vertinimą (vertinami 
rezultatai ir pažanga užtikrinant poveikį), 
siekiant nustatyti, ar pavyko pasiekti 
programos „Horizontas 2020“ tikslus, 
tolesnį visų priemonių aktualumą, 
efektyvumą ir išteklių naudojimą, būsimo 
paprastinimo mastą ir Europos pridėtinę 
vertę. Atliekant tą vertinimą taip pat 
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atsižvelgiama į aspektus, susijusius su visų 
regionų dalyvių, MVĮ ir lyčių pusiausvyros
skatinimo finansavimo galimybėmis. 
Atliekant tą vertinimą papildomai 
atsižvelgiama į priemonių indėlį 
užtikrinant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio rezultatus.

atsižvelgiama į aspektus, susijusius su visų 
regionų dalyvių, MVĮ ir lygių vyrų ir 
moterų galimybių skatinimo finansavimo 
galimybėmis. Atliekant tą vertinimą 
papildomai atsižvelgiama į priemonių 
indėlį užtikrinant Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio rezultatus.

Or. en


