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Pakeitimas 10
Antonyia Parvanova

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 
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, skatinamas 
mokymas ir judumas bei imamasi 
priemonių skatinti lyčių lygybę ir lyčių 
aspekto taikymą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje.

Or. en

Pakeitimas 11
Silvia Costa

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 

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

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, 
reikalingi Europos mokslininkų įvaizdžiui 
formuoti;

Or. it

Pakeitimas 12
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“, kurioje iškelti 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslai, pabrėžiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, kurios yra pagrindiniai socialinio 
ir ekonominio klestėjimo bei aplinkos 
tvarumo užtikrinimo veiksniai, svarba, be 
to, joje Sąjunga iškelia sau tikslą išlaidas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai padidinti 
tiek, kad iki 2020 m. jos sudarytų 3 % 
bendrojo vidaus produkto, ir  parengti  
inovacijų intensyvumo rodiklį. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“ išdėstoma 
strateginė ir integruota mokslinių tyrimų ir 
inovacijų koncepcija, nustatoma sistema 
bei tikslai, kurių siekiant turėtų būti 
prisidedama naudojant būsimą Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą. 
Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
svarbūs kitų strategijos “Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, visų pirma „Tausiai 
išteklius naudojančios Europos“, 
„Globalizacijos eros pramonės politikos“ ir 
„Europos skaitmeninės darbotvarkės“, 
įgyvendinimo veiksniai. Siekiant su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“, kurioje iškelti 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslai, pabrėžiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų, kurios yra pagrindiniai socialinio 
ir ekonominio klestėjimo bei aplinkos 
tvarumo užtikrinimo veiksniai, svarba, be 
to, joje Sąjunga iškelia sau tikslą išlaidas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai padidinti 
tiek, kad iki 2020 m. jos sudarytų 3 % 
bendrojo vidaus produkto, ir  parengti  
inovacijų intensyvumo rodiklį. 
Atsižvelgiant į šias aplinkybes pavyzdinėje 
iniciatyvoje „Inovacijų sąjunga“ išdėstoma 
strateginė ir integruota mokslinių tyrimų ir 
inovacijų koncepcija, nustatoma sistema 
bei tikslai, kurių siekiant turėtų būti 
prisidedama naudojant būsimą Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimą. 
Be to, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
svarbūs kitų strategijos “Europa 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų, visų pirma „Tausiai 
išteklius naudojančios Europos“, 
„Globalizacijos eros pramonės politikos“ ir 
„Europos skaitmeninės darbotvarkės“, 
įgyvendinimo veiksniai. Siekiant su 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
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susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas;

susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas, šiuo 
tikslu būtina pagal programą „Horizontas 
2020“ remti mokymus regioniniu 
lygmeniu siekiant suteikti moterims 
daugiau galimybių užimti specializuotas 
pareigas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje;

Or. it

Pakeitimas 13
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2010 m. rugsėjo 21 d. Sąjunga 
priėmė 2010–2015 m. moterų ir vyrų 
lygybės strategiją, kurioje teigiama, kad 
„siekiant strategijos „Europa 2020“ 
tikslų, t. y. pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo, moterų potencialas 
ir talentai turi būti išnaudoti daug geriau 
ir veiksmingiau.“ Atsižvelgiant į tai, lyčių 
aspektas turėtų tapti svarbiausiu 
finansuoti tinkamų teminių sričių, 
programų, priemonių ir kriterijų bendro 
projektų plano prioritetu kiekviename 
projektų gyvavimo etape:
 nuo pasiūlymo teikimo iki vertinimo, 
įgyvendinimo ir stebėsenos.

Or. en
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Pakeitimas 14
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2011 m. vasario 4 d. posėdyje Europos 
Vadovų Taryba pritarė Sąjungos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo bendrų 
strateginių pagrindų koncepcijai, kurios 
paskirtis – pagerinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo efektyvumą 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, ir 
paragino Sąjungą nedelsiant pašalinti 
likusias kliūtis, kurios trukdo pritraukti 
talentų ir investicijų, kad iki 2014 m. būtų 
baigta kurti Europos mokslinių tyrimų 
erdvė ir iš tiesų pradėtų veikti bendroji 
žinių, mokslinių tyrimų ir inovacijų rinka;

(4) 2011 m. vasario 4 d. posėdyje Europos 
Vadovų Taryba pritarė Sąjungos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo bendrų 
strateginių pagrindų koncepcijai, kurios 
paskirtis – pagerinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo efektyvumą 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, ir 
paragino Sąjungą nedelsiant pašalinti 
likusias kliūtis, kurios trukdo pritraukti 
talentingų vyrų ir moterų ir investicijų, 
kad iki 2014 m. būtų baigta kurti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė ir iš tiesų pradėtų 
veikti bendroji žinių, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų rinka;

Or. fr

Pakeitimas 15
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) supaprastinimas yra pagrindinis 
programos „Horizontas 2020“ tikslas, į 
kurį turėtų būt visapusiškai atsižvelgta 
kuriant programą, nustatant taisykles, 
valdant jos lėšas požiūriu ir ją 
įgyvendinant. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti siekiama 
paskatinti universitetus, mokslinių tyrimų 
centrus, pramonę ir visų pirma mažąsias ir 
vidutines įmones aktyviai joje dalyvauti ir 
priimti naujus dalyvius; pagal šią programą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirta visų rūšių parama sujungiama į vieną 

(15) supaprastinimas yra pagrindinis 
programos „Horizontas 2020“ tikslas, į 
kurį turėtų būt visapusiškai atsižvelgta 
kuriant programą, nustatant taisykles, 
valdant jos lėšas požiūriu ir ją 
įgyvendinant. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti siekiama 
paskatinti universitetus, mokslinių tyrimų 
centrus, pramonę ir visų pirma mažąsias ir 
vidutines įmones aktyviai joje dalyvauti ir 
priimti naujus dalyvius norint užtikrinti 
labiau subalansuotą moterų dalyvavimą 
Europos Sąjungos finansuojamose 
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bendrą strateginę programą, į kurią 
įtrauktos supaprastintos paramos formos ir 
kuri grindžiama dalyvavimo taisyklėmis, 
kurių principai taikomi visiems pagal šią 
programą vykdomiems veiksmams. 
Paprastesnės finansavimo taisyklės turėtų 
sumažinti administracinę dalyvavimo naštą 
ir padės mažinti finansines klaidas;

mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programose; pagal šią programą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirta visų rūšių parama sujungiama į vieną 
bendrą strateginę programą, į kurią 
įtrauktos supaprastintos paramos formos ir 
kuri grindžiama dalyvavimo taisyklėmis, 
kurių principai taikomi visiems pagal šią 
programą vykdomiems veiksmams. 
Paprastesnės finansavimo taisyklės turėtų 
sumažinti administracinę dalyvavimo naštą 
ir padės mažinti finansines klaidas;

Or. it

Pakeitimas 16
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) reikėtų pradėti rengti informavimo 
ir sąmoningumo didinimo kampanijas 
nuo mokyklos laikų siekiant leisti 
jaunoms merginoms orientuotis į 
mokslines disciplinas, kurios dar pernelyg 
dažnai laikomos vaikinų specialybėmis;

Or. fr

Pakeitimas 17
Antonyia Parvanova

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. 

(21) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ reikėtų reaguoti į kintančias mokslo 
ir technologijų, pramonės, politikos ir 
visuomenės galimybes ir poreikius. 
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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;

Pavyzdžiui, darbotvarkės turėtų būti 
rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant su 
visų susijusių sektorių suinteresuotosiomis 
šalimis, taip pat lyčių lygybės ir moterų 
teisių srityje dirbančiomis pilietinės 
visuomenės organizacijomis.
Darbotvarkės turėtų 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. Formuojant 
startegiją, planuojant ar vertinant 
projektus turėtų būti tinkamai laikomasi 
įsipareigojimo integruoti lyčių aspektą į 
visas Sąjungos politikos sritis;

Or. en

Pakeitimas 18
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

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 

(21) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ reikėtų reaguoti į kintančias piliečių, 
visuomenės, politikos, mokslo ir 
technologijų, pramonės galimybes ir 
poreikius. Darbotvarkės turėtų būti 
rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant su 
atitinkamomis visų susijusių sektorių 
suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant 
mokslo bendruomenės, abiejų lyčių 
mokslininkų, viešojo sektoriaus, pilietinės 
visuomenės organizacijų ir MVĮ atstovus. 
Darbotvarkės turėtų būti pakankamai
lanksčios, kad būtų galima atsižvelgti į 
naujus pokyčius. Programos „Horizontas 
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technologijų platformos, bendros 
programavimo iniciatyvos ir Europos 
inovacijų partnerystės;

2020“ įgyvendinimo laikotarpiu nuolat 
turėtų būti naudojamasi subalansuotomis
išorės konsultacijomis, be kita ko, 
naudojantis atitinkamomis struktūromis, 
kaip antai Europos technologijų 
platformos, bendros programavimo 
iniciatyvos ir Europos inovacijų 
partnerystės, tačiau užtikrinant, kad būtų 
išvengta interesų konfliktų;

Or. en

Pakeitimas 19
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 20
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Moterys, norinčios siekti karjeros 
mokslo ir mokslinių tyrimų srityse, vis dar 
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patiria vadinamąjį „stiklo lubų“ 
fenomeną, jos nepakankamai 
atstovaujamos kai kuriose srityse, kaip 
antai inžinerijos ir technologijų, taip pat 
nemažėja moterų ir vyrų darbo 
užmokesčio skirtumo tendencijos. Todėl 
programa „Horizontas 2020“ turėtų 
ištaisyti esamą nelygybę, susijusią su 
moterų mokslininkių dalyvavimu visuose 
mokslinių tyrimų karjeros etapuose ir 
įvairiose mokslinių tyrimų srityse.

Or. en

Pakeitimas 21
Silvia Costa

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“ 
plėtojant veiklą turėtų būti siekiama 
skatinti vyrų ir moterų lygybę mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje, nustatyti ir 
šalinti pagrindines lyčių nelygybės 
priežastis, išnaudoti visą mokslo srityje 
dirbančių vyrų ir moterų, turinčių aukštą 
kvalifikaciją bei profesines žinias, 
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;

Or. it
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Pakeitimas 22
Anna Záborská

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“ 
plėtojant veiklą turėtų būti siekiama 
skatinti lygias vyrų ir moterų galimybes
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.
Siekiant užtikrinti veiksmingą su 
moksliniais tyrimais susijusių projektų ES 
finansavimą, programoje 
„Horizontas 2020“ turi būti atsižvelgiama 
į pažangų mokslą ir abiejų lyčių 
mokslininkų, dalyvaujančių mokslinių 
tyrimų projektuose, profesinę 
kvalifikaciją. Šia veikla taip pat turėtų būti 
siekiama įgyvendinti su lygiomis vyrų ir 
moterų galimybėmis susijusius principus, 
nustatytus Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 2 ir 3 straipsniuose ir SESV 8 
straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 23
Barbara Matera

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 

(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 taip pat siekiant 
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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;

tokiu būdu prisidėti prie labiau 
konkurencingos ir dinamiškesnės 
Europos šalių ekonomikos. 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;

Or. it

Pakeitimas 24
Kent Johansson

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“ 
plėtojant veiklą turėtų būti siekiama 
skatinti vyrų ir moterų lygybę mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje, išnaudoti visą 
mokslo srityje dirbančių vyrų ir moterų 
potencialą, visų pirma šalinti pagrindines 
lyčių nelygybės priežastis, bei įtraukti lyčių 
aspektą į projektų turinį, jų įgyvendinimą 
ir vertinimą, 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;

Or. en

Pakeitimas 25
Elisabeth Morin-Chartier

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

(23a) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ reikėtų užtikrinti sąžiningą ir 
subalansuotą finansavimo paskirstymą 
tarp mokslinių projektų, kuriuos vykdo 
mokslininkai vyrai, ir moterų mokslininkų 
vykdomų projektų;

Or. fr

Pakeitimas 26
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

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 ir pagrindinių žmogaus 
teisių principų. Turėtų būti atsižvelgiama į 
Europos mokslo ir naujų technologijų 
etikos grupės nuomones, taip pat į 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
agentūros ir Europos lyčių lygybės 
instituto nuomonę. 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. en
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Pakeitimas 27
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 28
Antonyia Parvanova

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 

(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 
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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;

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, bei 
svarbiausio prioriteto – lyčių lygybės;

Or. en

Pakeitimas 29
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) svarbu užtikrinti, kad programos 
„Horizontas 2020“ finansai būtų valdomi 
patikimai, o pati programa įgyvendinama 
kuo veiksmingiau ir savo adresatams 
priimtinausiu būdu, taip pat turėtų būti 
užtikrintas teisinis tikrumas ir programos 
prieinamumas visiems dalyviams. Būtina 
užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 
Nr. XXXX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] ir paprastinimo bei geresnio 
reglamentavimo reikalavimams;

(34) svarbu užtikrinti, kad programos 
„Horizontas 2020“ finansai būtų valdomi 
patikimai, o pati programa įgyvendinama 
kuo veiksmingiau ir savo adresatams 
priimtinausiu būdu, taip pat turėtų būti 
užtikrintas teisinis tikrumas ir programos 
prieinamumas visiems dalyviams. 
Valstybės narės ir Komisija turi užtikrinti, 
kad vykdant veiklą, taip pat visais 
rengimo, programavimo, įgyvendinimo, 
stebėsenos ir vertinimo etapais būtų 
laikomasi vyrų ir moterų lygybės bei 
įtrauktas lyčių lygybės aspektas, remiantis 
biudžeto įvertinimo atsižvelgiant į lyčių 
lygybės aspektą metodais. Būtina užtikrinti 
atitiktį Reglamentui (ES) Nr. XXXX/2012 
[Naujasis finansinis reglamentas] ir 
paprastinimo bei geresnio reglamentavimo 
reikalavimams;

Or. en
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Pakeitimas 30
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lyčių aspektas turėtų būti visapusiškai 
įtrauktas į Bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 31
Antonyia Parvanova

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 lyčių lygybe,
žiniomis ir inovacijomis grindžiamą 
ekonomiką, pritraukdama pakankamai 
papildomų lėšų moksliniams tyrimams, 
plėtrai ir inovacijoms bei visapusiškai 
išnaudodama visų Europos mokslininkų, 
taip pat ir mokslininkių, potencialą ir 
mokslinę kompetenciją. 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
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Pakeitimas 32
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ 
prioritetinis tikslas turi būti labiau 
subalansuotas moterų dalyvavimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programose; šiuo tikslu turi būti 
rengiamos informavimo kampanijos, 
parodančios moterims mokslinio 
išsilavinimo ir profesinio augimo 
galimybes mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros srityje.

Or. it

Pakeitimas 33
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Porgramoje „Horizontas 2020“ 
skatinama lyčių lygybė remiant mokslinių 
tyrimų institucijų organizavimo, 
mokslinių tyrimų veiklos turinio ir formos 
pokyčius. Su lytimi susijusios problemos 
sprendžiamos kompleksiškai, siekiant 
sumažinti moterų ir vyrų nelygybę ir 
įtraukti lyčių aspektą į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų planavimą ir turinį. Biologiniai, 
ekonominiai ir socialiniai moterų ir vyrų 
skirtumai turėtų būti pakankamai 
atspindėti mokslinių tyrimų programų 
formoje, turinyje ir vykdyme. Deramą 
dėmesį reikėtų skirti aktyvesnio moterų 
mokslininkių dalyvavimo moksliniuose 
tyrimuose ir mokslinių tyrimų politikos 
procese užtikrinimui.
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Or. en

Pakeitimas 34
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii a) laikytis nediskrinimavimo, lyčių 
lygybės ir lygių galimybių principų;

Or. en

Pakeitimas 35
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

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 
įvairių sektorių ir profesijų ekspertų (taip 
pat pilietinės visuomenės atstovų)
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 vykdymas. Visų pirma 
įtraukiama veikla, skirta skatinti 
subalansuotą vyrų ir moterų atstovavimą 
mokslinių tyrimų grupėse ir deramą lyčių 
analizės įtraukimą į mokslinių tyrimų 
turinį.

Or. en
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Pakeitimas 36
Kent Johansson

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 ir skaidrūs bei interaktyvūs 
procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas.
Sudarant patariamąsias tarybas turi būti 
siekiama lyčių pusiausvyros.

Or. en

Pakeitimas 37
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vykdant mokslinius tyrimus ir 
inovacijas lyčių aspektas yra svarbus kaip 
neatskiriama pasiūlymų dalis, siekiant 
užtikrinti aukščiausio lygio mokslinę 
kokybę. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ užtikrinama, kad į 
lyčių aspektą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities turinyje būtų tinkamai 
atsižvelgta visuose proceso etapuose: nuo 
prioritetų nustatymo, kvietimų teikti 
pasiūlymus rengimo, iki programų ir 
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projektų vertinimo ir stebėjimo bei derybų 
ir susitarimų.

Or. en

Pakeitimas 38
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pabrėžia, kad svarbu, jog Komisijos 
sudarytos nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų patariamosios grupės atsižvelgtų 
į reikalavimus užtikrinti vyrų ir moterų 
pusiausvyrą.

Or. fr

Pakeitimas 39
Antonyia Parvanova

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 

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 
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kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

kuriuos integruotas lyčių aspektas, lyčių 
pusiausvyros užtikrinimui, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui, ypač tarp jaunų moterų, ir 
tarpvalstybinio ir tarpsektorinio mokslo 
darbuotojų, ypač moterų mokslininkių, 
judumo paprastinimui. Kiekvienoje darbo 
programoje skiriamas atskiras skyrius 
tam, kokių veiksmų planuojama imtis 
sprendžiant lyčių disbalanso klausimą ir 
įtraukiant lyčių aspektą.  Šie aspektai taip 
pat aptariami projekto lygmenyje 
dotacijos susitarimo nuostatose.

Or. en

Pakeitimas 40
Anna Záborská

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, 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 
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darbuotojų judumo paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 41
Kent Johansson

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, mokslo įstaigų, valdžios 
institucijų, pilietinės visuomenės ir verslo 
atstovų plataus masto bendradarbiavimui, 
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 tarp moterų ir vyrų ir
tarpvalstybinio ir tarpsektorinio mokslo 
darbuotojų judumo paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 42
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lyčių lygybė Lygios vyrų ir moterų galimybės 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje

Or. en

Pakeitimas 43
Antonyia Parvanova

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“ 
veiksmingai skatinama lyčių lygybė, o 
formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį atsižvelgiama į lyčių aspektą. Lyčių 
lygybės principo taikymas turėtų būti 
užtikrintas formuojant visą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų turinį visais projekto 
gyvavimo laiko etapais: koncepcijos, 
pasiūlymo, vertinimo, projekto valdymo ir 
stebėsenos.

Or. en

Pakeitimas 44
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

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“ 
užtikrinama lyčių lygybė, veiksmingai 
skatinama formuojant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų turinį atsižvelgti į lyčių aspektą, 
taip pat lyčių pusiausvyrą visose 
programose, vertinimo komitetuose, 
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ekspertų ir patariamosiose grupėse ir bet 
kurioje sprendimų priėmimo institucijoje, 
kuri jau veikia arba buvo sukurta šiai 
programai įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 45
Elisabeth Morin-Chartier

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“ 
veiksmingai skatinama lyčių lygybė, o 
formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį atsižvelgiama į lyčių aspektą,
moterims suteikiama daugiau galimybių 
gauti mokslinį išsilavinimą ir skatinamas 
jų profesinis augimas visose mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityse.

Or. fr

Pakeitimas 46
Antigoni Papadopoulou

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“ 
veiksmingai skatinama lyčių lygybė, taip 
pat lyčių pusiausvyra mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programose, vertinimo 
komitetuose, ekspertų ir patariamosiose 
grupėse bei sprendimus priimančiose 
institucijose, nustatant tikslus ir imantis 
atitinkamų veiksmų.

Or. en
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Pakeitimas 47
Norica Nicolai

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“ 
veiksmingai skatinama ir įtraukiama lyčių 
lygybė, o formuojant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų turinį, taip pat visose sprendimus 
priimančiose institucijose, atsižvelgiama į 
lyčių aspektą. Tam bus nustatyti tikslai ir 
įgyvendinti šiems tikslams pasiekti 
parengti veiksmingi planai.

Or. en

Pakeitimas 48
Kent Johansson

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“ 
veiksmingai skatinama lyčių pusiausvyra, 
o formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį, juos įgyvendinant ir vertinant
atsižvelgiama į lyčių aspektus. Lyčių 
pusiausvyra skatinama visose 
programose, vertinimo komitetuose, 
ekspertų ir patariamosiose grupėse ir 
programai įgyvendinti įsteigtose 
sprendimus priimančiose institucijose. 
Tam bus nustatyti tikslai ir parengti 
atitinkami veiksmai, skirti tiems tikslams 
pasiekti.

Or. en
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Pakeitimas 49
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą „Horizontas 2020“, 
skatinant lygias vyrų ir moterų galimybes 
formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį, būtina atsižvelgti į profesionalių 
abiejų lyčių tyrėjų mokslinę kompetenciją 
ir profesinę kvalifikaciją.

Or. en

Pakeitimas 50
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint tai pasiekti, privaloma imtis šių 
veiksmų:
1. Nustatyti lyčių pusiausvyros kriterijų 
projektų vertinimui: projektas negalėtų 
būti finansuojamas, jei jį rengiant nebūtų 
atsižvelgiama arba būtų nepakankamai 
atsižvelgiama į lyčių problemas. Todėl 
struktūroje reikėtų nustatyti minimalų 
kriterijų, taikytiną sudarant mokslinių 
tyrimų grupes, skiriant koordinatorius ir 
grupių vadovus.
2. Skatinti ir stebėti vertintojų ir ekspertų 
mokymą: jei lyčių pusiausvyra yra 
privalomas kriterijus, tai mokymas šiuo 
konkrečiu klausimu tų, kurie vertins 
projektus, yra ypač svarbus ir turėtų būti 
privalomas.
3. Skatinti moterų vadovavimą mokslo ir 
mokslinių tyrimų srityse, būtent:
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a) stebėti, kiek moterų mokslinių tyrimų 
įstaigose ir centruose užima svarbiausius 
sprendimus priimančias pareigas;
b) sukurti duomenų bazę ir sistemingai 
skleisti informaciją apie aukšto lygio 
mokslininkes, taip didinti jų matomumą ir 
sukurti pavyzdį jaunesnėms kartoms;
c) užtikrinti, kad skatinimo kriterijai 
mokslo ir mokslinių tyrimų institucijose 
būtų skaidrūs, teisingi ir atitiktų lyčių 
aspekto reikalavimus;
d) skatinti moterų mokslininkių darbo ir 
šeiminio gyvenimo derinimo politiką, 
remti moterų mokslininkių judumo 
programas; turėtų būti apsvarstyti 
klausimai, susiję su motinystės ir tėvystės 
atostogų sąlygomis, kad būtų pasiekta 
gera darbo ir gyvenimo pusiausvyra 
vykdant mokslinius tyrimus ir išlaikytas 
tokios veiklos patrauklumas tarp moterų;
e) stebėti karjeros progresavimą ir 
atlyginimus, kad būtų išvengta su lytimi 
susijusio atlyginimų skirtumo.

Or. en

Pakeitimas 51
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą „Horizontas 2020“ 
užtikrinama, kad į lyčių aspektą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 
turinyje būtų tinkamai atsižvelgta visuose 
proceso etapuose: nuo prioritetų 
nustatymo, kvietimų teikti pasiūlymus 
rengimo, iki programų ir projektų 
vertinimo ir stebėjimo bei derybų ir 
susitarimų.



PE487.946v02-00 28/72 AM\900271LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 52
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus lyčių aspektas užtikrinamas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektuose, 
ypač atsižvelgiant į galutiniam vartotojui 
skirtas paslaugas ir produktus, ir turinyje 
visuose proceso etapuose, įskaitant 
prioritetų nustatymą, kvietimų teikti 
pasiūlymus rengimą, programų ir 
projektų vertinimą ir stebėjimą, derybas ir 
susitarimus.

Or. en

Pakeitimas 53
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač būtina užtikrinti, kad įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“ būtų 
visiškai laikomasi vienodų darbo sąlygų, 
vienodo darbo užmokesčio ir vienodų 
karjeros galimybių principų. Šiuo tikslu 
tose įmonėse, kurios gauna Sąjungos 
finansinį indėlį, kasmet turi būti 
rengiamos konsultacijos su darbuotojų 
atstovais vyrų ir moterų lygybės 
klausimais ir aptariamos priemonės, 
kurių turi būti imtasi esant nelygybei. Be 
to, reikia užtikrinti, kad minėtas 
finansavimas galėtų būti nutrauktas tuo 
atveju, kai nelygi padėtis išliko po to, kai 
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įmonei buvo priminta apie jos 
įsipareigojimus.

Or. fr

Pakeitimas 54
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ veiksmingai skatinama lyčių 
pusiausvyra visose programose, vertinimo 
komitetuose, ekspertų ir patariamosiose 
grupėse ir bet kurioje sprendimų 
priėmimo institucijoje, kuri jau veikia 
arba buvo sukurta šiai programai 
įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 55
Anna Záborská

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) moksliniai tyrimai, susiję su 
komercine kiaušinėlių, audinių ir ląstelių 
donoryste bei surogatine motinyste.

Or. en



PE487.946v02-00 30/72 AM\900271LT.doc

LT

Pakeitimas 56
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ galima remtis viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryste, kai visi susiję 
privačiojo sektoriaus partneriai įsipareigoja 
remti Sąjungos konkurencingumui ir 
pramonės pirmavimui strategiškai svarbią 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą arba 
imtis spręsti konkrečius visuomenės 
uždavinius.

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ galima remtis viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryste, kai visi susiję 
privačiojo sektoriaus partneriai įsipareigoja 
remti Sąjungos konkurencingumui ir 
pramonės pirmavimui strategiškai svarbią 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą arba 
veiksmingai spręsti pasaulinio masto
visuomenės uždavinius, ypatingą dėmesį 
skiriant esamai lyčių nelygybei.

Or. en

Pakeitimas 57
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ padedama stiprinti viešojo 
sektoriaus subjektų partnerystę, kai 
veiksmai regioniniu, nacionaliniu ar 
tarptautiniu lygiu Sąjungoje įgyvendinami 
bendrai.

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ padedama stiprinti viešojo 
sektoriaus subjektų, įskaitant pilietinę 
visuomenę, partnerystę, kai veiksmai 
regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu 
lygiu Sąjungoje įgyvendinami bendrai.

Or. en

Pakeitimas 58
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) remti Sąjungos išorės ir plėtros 
politikos tikslus, papildant išorės ir plėtros 
programas, ir tarptautinius 
įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus, bei 
svarbiausią prioritetą – lyčių lygybę.

Or. en

Pakeitimas 59
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos sklaida ir komunikacija yra 
neatskiriama visų veiksmų, kurie remiami 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
užduotis.

Informacijos sklaida ir komunikacija yra 
neatskiriama visų veiksmų, kurie remiami 
pagal programą „Horizontas 2020“,
užduotis, ir į ją reikėtų įtraukti lyčių 
aspektą, kuriuo pabrėžiamas teigiamas 
moterų mokslininkių vaidmuo ir indėlis 
vykdant mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 60
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos sklaida ir komunikacija yra 
neatskiriama visų veiksmų, kurie remiami 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
užduotis.

Informacijos sklaida ir komunikacija yra 
neatskiriama visų veiksmų, kurie remiami 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
užduotis ir turėtų deramai įtraukti lyčių 
aspektą, pabrėžiant teigiamą moterų 
mokslininkių vaidmenį ir indėlį vykdant 
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mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 61
Antonyia Parvanova

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; reikėtų skatinti aktyvesnio 
moterų dalyvavimo mokslo veikloje 
svarbą; tikslas siekti lyčių pusiausvyros 
mokslo ir mokslinių tyrimų srityje turėtų 
būti vertinamas kaip socialinės lygybės 
principo teigimas ir pagrindinė priemonė 
siekiant visiškai išnaudoti esamą 
visuomenės mokslinį potencialą;

Or. en

Pakeitimas 62
Antonyia Parvanova

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) komunikacija ir informuotumo 
didinimo veikla, kuria siekiamia 
užtikrinti, kad mokslinių ir technologinių 
tyrimų srityje aktyviai dirbančios moterys 
būtų tinkamai pristatytos (pvz., reklamoje, 
laikraščiuose, radijo laidose, internete) ir 
kad būtų kuriamas teigiamas moterų 
mokslininkių įvaizdis visuomenėje;
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Or. en

Pakeitimas 63
Antonyia Parvanova

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) kampanijos, skirtos įveikti lyčių 
stereotipus moksle apskritai ir ypač 
inovacijų ir mokslinių tyrimų veikloje;

Or. en

Pakeitimas 64
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant kontrolės sistemą užtikrinama 
tinkama pasitikėjimo ir kontrolės 
pusiausvyra, atsižvelgiant į administracines 
ir kitokias visais lygmenimis vykdomos 
kontrolės sąnaudas, kad programos 
„Horizontas 2020“ tikslai galėtų būti 
pasiekti ir kad būtų galima pritraukti 
pažangiausius mokslo darbuotojus bei 
novatoriškiausias įmones.

2. Taikant kontrolės sistemą užtikrinama 
tinkama pasitikėjimo ir kontrolės 
pusiausvyra, atsižvelgiant į administracines 
ir kitokias visais lygmenimis vykdomos 
kontrolės sąnaudas, kad programos 
„Horizontas 2020“ tikslai galėtų būti 
pasiekti ir kad būtų galima pritraukti 
pažangiausius mokslo darbuotojus, 
nepriklausomai nuo jų lyties, bei 
novatoriškiausias įmones.

Or. en
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Pakeitimas 65
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

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 rodiklius ir informaciją apie 
kompleksines temas, kaip antai lyčių 
aspektą, tvarumą ir klimato kaitą, įskaitant 
informaciją apie su klimatu susijusių 
išlaidų sumą.

Or. en

Pakeitimas 66
Antigoni Papadopoulou

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 lyčių aspektą, tvarumą ir 
klimato kaitą, įskaitant informaciją apie su 
klimatu susijusių išlaidų sumą.

Or. en
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Pakeitimas 67
Norica Nicolai

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 lyčių aspektą, tvarumą ir 
klimato kaitą, įskaitant informaciją apie su 
klimatu susijusių išlaidų sumą.

Or. en

Pakeitimas 68
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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“.

iii) Europos inovacijos ir technologijos 
instituto bei žinių ir inovacijų bendrijų 
indėlis siekiant lyčių lygybės tikslų ir
įgyvendinant programos „Horizontas 
2020“ prioritetą „Visuomenės uždaviniai“ 
ir konkretų tikslą „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“.

Or. en
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Pakeitimas 69
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

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 
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.

(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 
atsižvelgiama į aspektus, susijusius su visų 
regionų dalyvių, MVĮ ir lyčių pusiausvyros 
skatinimo finansavimo galimybėmis ir su 
lyčių aspekto įtraukimu į mokslinių 
tyrimų ir inovacijų turinį. 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

Pakeitimas 70
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas
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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 
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.

(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 
atsižvelgiama į aspektus, susijusius su visų 
regionų dalyvių, MVĮ ir lyčių pusiausvyros 
skatinimo finansavimo galimybėmis ir su 
lyčių aspekto įtraukimu į mokslinių 
tyrimų ir inovacijų turinį. 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

Pakeitimas 71
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 

(b) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje ir 
atsižvelgdama į Septintosios bendrosios 
programos ex–post vertinimą, kuris turi 
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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 
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.

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 
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

Pakeitimas 72
Kent Johansson

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 

(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 
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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 
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.

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 
atsižvelgiama į aspektus, susijusius su visų 
regionų dalyvių, MVĮ ir lyčių pusiausvyros 
skatinimo finansavimo galimybėmis. Be to, 
atliekant vertinimą turėtų būti 
atsižvelgiama į pasiektą lyčių pusiausvyrą 
sprendimus priimančiose institucijose, 
komitetuose ir patariamosiose tarybose, 
procesų, dalyvavimo ir lėšų skyrimo lyčių 
aspektą. 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

Pakeitimas 73
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrų tikslų bei Europos inovacijos ir 
technologijos instituto veiklos kokybės 
rodikliai, nustatyti šio reglamento I priedo 
įžangoje, ir specialiojoje programoje 
nustatytų konkrečių tikslų rodikliai, 
įskaitant atitinkamas bazines vertes, yra 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
įgyvendinimo masto vertinimo minimalus 
pagrindas.

2. Bendrų tikslų bei Europos inovacijos ir 
technologijos instituto veiklos kokybės 
rodikliai, nustatyti šio reglamento I priedo 
įžangoje, ir specialiojoje programoje 
nustatytų konkrečių tikslų rodikliai, 
įskaitant atitinkamas bazines vertes, yra 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
įgyvendinimo masto vertinimo minimalus 
pagrindas. Lyčių rodikliai bus priskirti 
prie veiklos kokybės rodiklių ir galės 
remtis esamomis statistinėmis 
priemonėmis ir metodikomis, pavyzdžiui, 
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lyčių lygybės mokslo srityje rodiklių ir 
statistikos tyrimu „She Figures: Statistics 
and Indicators on Gender Equality in 
Science“, kurį kas treji metai leidžia 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis 
direktoratas.

Or. en

Pakeitimas 74
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrų tikslų bei Europos inovacijos ir 
technologijos instituto veiklos kokybės 
rodikliai, nustatyti šio reglamento I priedo 
įžangoje, ir specialiojoje programoje 
nustatytų konkrečių tikslų rodikliai, 
įskaitant atitinkamas bazines vertes, yra 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
įgyvendinimo masto vertinimo minimalus 
pagrindas.

2. Bendrų tikslų bei Europos inovacijos ir 
technologijos instituto veiklos kokybės 
rodikliai, nustatyti šio reglamento I priedo 
įžangoje, ir specialiojoje programoje 
nustatytų konkrečių tikslų rodikliai, 
įskaitant atitinkamas bazines vertes, yra 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
įgyvendinimo masto vertinimo minimalus 
pagrindas. Lyčių rodikliai bus priskirti 
prie veiklos kokybės rodiklių ir galės 
remtis esamomis priemonėmis, pavyzdžiui 
lyčių lygybės mokslo srityje rodiklių ir 
statistikos tyrimu „She Figures: Statistics 
and Indicators on Gender Equality in 
Science.“ Šis tyrimas tapo aktualiu ir 
pripažintu rodiklių šaltiniu ir turėtų būti 
skelbiamas kas dvejus metus.

Or. en

Pakeitimas 75
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bendrų tikslų bei Europos inovacijos ir 
technologijos instituto veiklos kokybės 
rodikliai, nustatyti šio reglamento I priedo 
įžangoje, ir specialiojoje programoje 
nustatytų konkrečių tikslų rodikliai, 
įskaitant atitinkamas bazines vertes, yra 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
įgyvendinimo masto vertinimo minimalus 
pagrindas.

2. Bendrų tikslų bei Europos inovacijos ir 
technologijos instituto veiklos kokybės 
rodikliai, nustatyti šio reglamento I priedo 
įžangoje, ir specialiojoje programoje 
nustatytų konkrečių tikslų rodikliai, 
įskaitant atitinkamas bazines vertes, yra 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
įgyvendinimo masto vertinimo minimalus 
pagrindas. Lyčių rodikliai bus priskirti 
prie veiklos kokybės rodiklių ir galės 
remtis esamomis priemonėmis, pavyzdžiui 
lyčių lygybės mokslo srityje rodiklių ir 
statistikos tyrimu „She Figures: Statistics 
and Indicators on Gender Equality in 
Science.“

Or. en

Pakeitimas 76
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 77
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 78
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) Įgyvendinant tikslą Ateities ir kuriamos 
technologijos remiami bendrieji moksliniai 
tyrimai ir į vartotoją orientuotos, lyčių 
aspekto paisančios technologijos ir 
inovacijos, siekiant išplėsti Europos 
pajėgumus kurti pažangias inovacijas, 
kurios pakeistų tradicinę mokslo 
paradigmą. Tai turi paskatinti mokslo 
disciplinų bendradarbiavimą, susijusį su 
visiškai naujomis, su didele rizika 
susijusiomis idėjomis ir paspartinti 
perspektyviausių mokslo sričių ir 
technologijų atsiradimą bei atitinkamų 
mokslo bendruomenių susidarymą 
Sąjungoje.

Or. en
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Pakeitimas 79
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) Įgyvendinant tikslą Ateities ir kuriamos 
technologijos remiami bendrieji moksliniai 
tyrimai ir į vartotoją orientuotos, lyčių 
aspekto paisančios technologijos ir 
inovacijos siekiant išplėsti Europos 
pajėgumus kurti pažangias inovacijas, 
kurios pakeistų tradicinę mokslo 
paradigmą. Tai turi paskatinti mokslo 
disciplinų bendradarbiavimą, susijusį su 
visiškai naujomis, su didele rizika 
susijusiomis idėjomis ir paspartinti 
perspektyviausių mokslo sričių ir 
technologijų atsiradimą bei atitinkamų 
mokslo bendruomenių susidarymą 
Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 80
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Įgyvendinant tikslą Marie Curie 
veiksmai organizuojamas aukštos kokybės 
ir naujoviškas su mokslo tyrimais susijęs 
mokymas, užtikrinamos viliojančios 
karjeros ir žinių mainų galimybės per 
tarpvalstybinį ir tarpsektorinį mokslo 
darbuotojų judumą, siekiant kuo geriau 
juos parengti spręsti dabartinius ir būsimus 
visuomenės uždavinius.

(c) Įgyvendinant tikslą Marie Curie 
veiksmai organizuojamas aukštos kokybės 
ir naujoviškas su mokslo tyrimais susijęs 
mokymas, užtikrinamos viliojančios 
karjeros ir žinių mainų galimybės per 
tarpvalstybinį ir tarpsektorinį mokslo 
darbuotojų judumą, siekiant kuo geriau 
juos parengti spręsti dabartinius ir būsimus 
visuomenės uždavinius. Vykdant judumo 
programas užtikrinamas vyrų ir moterų 
lygių galimybių veiksmingumas ir į jas 
bus įtrauktos konkrečios priemonės 



PE487.946v02-00 44/72 AM\900271LT.doc

LT

moterų mokslininkių judumo kliūtims 
pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 81
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Įgyvendinant tikslą Marie Curie 
veiksmai organizuojamas aukštos kokybės 
ir naujoviškas su mokslo tyrimais susijęs 
mokymas, užtikrinamos viliojančios 
karjeros ir žinių mainų galimybės per 
tarpvalstybinį ir tarpsektorinį mokslo 
darbuotojų judumą, siekiant kuo geriau 
juos parengti spręsti dabartinius ir būsimus 
visuomenės uždavinius.

(c) Įgyvendinant tikslą Marie Curie 
veiksmai organizuojamas aukštos kokybės 
ir naujoviškas su mokslo tyrimais susijęs 
mokymas, užtikrinamos viliojančios 
karjeros ir žinių mainų galimybės per 
tarpvalstybinį ir tarpsektorinį mokslo 
darbuotojų judumą, siekiant kuo geriau 
juos parengti spręsti dabartinius ir būsimus 
visuomenės uždavinius. Vykdant judumo 
programas bus užtikrinamas vyrų ir 
moterų lygių galimybių veiksmingumas ir 
į jas bus įtrauktos konkrečios priemonės 
moterų mokslininkių judumo kliūtims 
pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 82
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Įgyvendinant tikslą Marie Curie 
veiksmai organizuojamas aukštos kokybės 
ir naujoviškas su mokslo tyrimais susijęs 
mokymas, užtikrinamos viliojančios 
karjeros ir žinių mainų galimybės per 

(c) Įgyvendinant tikslą Marie Curie 
veiksmai organizuojamas aukštos kokybės 
ir naujoviškas su mokslo tyrimais susijęs 
mokymas, užtikrinamos viliojančios 
karjeros ir žinių mainų galimybės per 
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tarpvalstybinį ir tarpsektorinį mokslo 
darbuotojų judumą, siekiant kuo geriau 
juos parengti spręsti dabartinius ir būsimus 
visuomenės uždavinius.

tarpvalstybinį ir tarpsektorinį mokslo 
darbuotojų judumą, siekiant kuo geriau 
juos parengti spręsti dabartinius ir būsimus 
visuomenės uždavinius. Vykdant judumo 
programas bus užtikrinamas vyrų ir 
moterų lygių galimybių veiksmingumas ir 
į jas bus įtrauktos konkrečios priemonės 
moterų mokslininkių judumo kliūtims 
pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 83
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši veikla nukreipta į ateitį, ją vykdant 
užtikrinamas ilgalaikis įgūdžių ugdymas, 
daug dėmesio skiriama būsimai mokslo, 
technologijų, mokslo darbuotojų ir 
inovacijų kartai, garantuojama parama 
būsimiems talentams visoje Sąjungoje ir 
asocijuotose šalyse, taip pat pasaulyje. 
Atsižvelgiant į mokslinį veiklos pobūdį ir 
tai, kad jos finansavimas iš esmės 
grindžiamas principu „iš apačios į viršų“ ir 
orientuotas į tyrėjus, Europos mokslo 
bendruomenei teks svarbus vaidmuo 
pasirinkti mokslinių tyrimų kryptis pagal 
programą.

Ši veikla nukreipta į ateitį, ją vykdant 
užtikrinamas ilgalaikis įgūdžių ugdymas, 
daug dėmesio skiriama būsimai mokslo, 
technologijų, mokslo darbuotojų ir 
inovacijų kartai, garantuojama parama 
būsimiems talentams visoje Sąjungoje ir 
asocijuotose šalyse, taip pat pasaulyje, 
siekiant, kad moterys mokslininkės 
aktyviau joje dalyvautų ir kad būtų 
išnaudotas visas jų potencialas ir 
mokslinė kompetencija Europos 
ekonomikos ir visuomenės naudai.
Atsižvelgiant į mokslinį veiklos pobūdį ir 
tai, kad jos finansavimas iš esmės 
grindžiamas principu „iš apačios į viršų“ ir 
orientuotas į tyrėjus, Europos mokslo 
bendruomenei teks svarbus vaidmuo 
pasirinkti mokslinių tyrimų kryptis pagal 
programą.

Or. en
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Pakeitimas 84
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši veikla nukreipta į ateitį, ją vykdant 
užtikrinamas ilgalaikis įgūdžių ugdymas, 
daug dėmesio skiriama būsimai mokslo, 
technologijų, mokslo darbuotojų ir 
inovacijų kartai, garantuojama parama 
būsimiems talentams visoje Sąjungoje ir 
asocijuotose šalyse, taip pat pasaulyje. 
Atsižvelgiant į mokslinį veiklos pobūdį ir 
tai, kad jos finansavimas iš esmės 
grindžiamas principu „iš apačios į viršų“ ir 
orientuotas į tyrėjus, Europos mokslo 
bendruomenei teks svarbus vaidmuo 
pasirinkti mokslinių tyrimų kryptis pagal 
programą.

Ši veikla nukreipta į ateitį, ją vykdant 
užtikrinamas ilgalaikis įgūdžių ugdymas, 
daug dėmesio skiriama būsimai mokslo, 
technologijų, mokslo darbuotojų ir 
inovacijų kartai, garantuojama parama 
būsimiems talentams visoje Sąjungoje ir 
asocijuotose šalyse, taip pat pasaulyje, 
siekiant kad talentingos moterys 
mokslininkės aktyviau joje dalyvautų. 
Atsižvelgiant į mokslinį veiklos pobūdį ir 
tai, kad jos finansavimas iš esmės 
grindžiamas principu „iš apačios į viršų“ ir 
orientuotas į tyrėjus, Europos mokslo 
bendruomenei teks svarbus vaidmuo 
pasirinkti mokslinių tyrimų kryptis pagal 
programą.

Or. en

Pakeitimas 85
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši veikla nukreipta į ateitį, ją vykdant 
užtikrinamas ilgalaikis įgūdžių ugdymas, 
daug dėmesio skiriama būsimai mokslo, 
technologijų, mokslo darbuotojų ir 
inovacijų kartai, garantuojama parama 
būsimiems talentams visoje Sąjungoje ir 
asocijuotose šalyse, taip pat pasaulyje. 
Atsižvelgiant į mokslinį veiklos pobūdį ir 
tai, kad jos finansavimas iš esmės 
grindžiamas principu „iš apačios į viršų“ ir 

Ši veikla nukreipta į ateitį, ją vykdant 
užtikrinamas ilgalaikis įgūdžių ugdymas, 
daug dėmesio skiriama būsimai mokslo, 
technologijų, mokslo darbuotojų ir 
inovacijų kartai, garantuojama parama 
būsimiems talentams visoje Sąjungoje ir 
asocijuotose šalyse, taip pat pasaulyje, 
siekiant kad talentingos moterys 
mokslininkės aktyviau joje dalyvautų. 
Atsižvelgiant į mokslinį veiklos pobūdį ir 
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orientuotas į tyrėjus, Europos mokslo 
bendruomenei teks svarbus vaidmuo 
pasirinkti mokslinių tyrimų kryptis pagal 
programą.

tai, kad jos finansavimas iš esmės 
grindžiamas principu „iš apačios į viršų“ ir 
orientuotas į tyrėjus, Europos mokslo 
bendruomenei teks svarbus vaidmuo 
pasirinkti mokslinių tyrimų kryptis pagal 
programą.

Or. en

Pakeitimas 86
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama IRT 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
demonstracinei veiklai, 
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagos, biotechnologijai, pažangiajai 
gamybai ir apdirbimui bei kosmosui. 
Daugiausia dėmesio skiriama skirtingų 
technologijų sąveikai ir jungimui.

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama IRT 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
demonstracinei veiklai, 
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagos, biotechnologijai, pažangiajai 
gamybai ir apdirbimui bei kosmosui. 
Visose šiose srityse turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į vartotojų poreikius ir lyčių 
aspektą. Daugiausia dėmesio skiriama 
skirtingų technologijų sąveikai ir jungimui.

Or. en

Pakeitimas 87
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir žaliavų 
tiekimas;

(e) (e) kova su klimato kaita, įskaitant 
klimato kaitos lyčių aspektus, aplinkos 
apsauga, išteklių naudojimo efektyvumas 
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ir išsaugojimas, tausus žaliavų 
naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 88
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 14 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė.

(f) lygiateisę, integracinę, inovacijas 
diegiančią ir saugią visuomenę.

Or. en

Pakeitimas 89
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
turi būti neatskiriama pastangų sprendžiant 
kiekvieną uždavinį dalis. Be to, 
tarptautiniam bendradarbiavimui skirta 
kompleksinė parama teikiama pagal 
konkretų tikslą „Lygiateisė, integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“.

Or. en

Pakeitimas 90
Antigoni Papadopoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 16 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 91
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Konkretus tikslas „Integracinė, lygiateisė,
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ 
taip pat turi apimti veiklą, kuria siekiama
skatinti lyčių pusiausvyrą vykdant 
mokslinius tyrimus ir integruoti lyčių 
aspektą į mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį, taip pat panaikinti mokslinių tyrimų 
ir inovacijų atskirtį, o šiuo tikslu taikomos 
specialios priemonės, kurias diegiant 
pažanga užtikrinama mažiau 
išsivysčiusiuose Sąjungos regionuose.

Or. en

Pakeitimas 92
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 17 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 93
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitas svarbus iššūkio apsektas yra tai, kad 
daugelio Europos valstybių viešojo 
sektoriaus sąlygos geriausiems mokslo 
darbuotojams vis dar nėra pakankamai 
patrauklios. Jauniems talentingiems 
mokslo darbuotojams gali prireikti 
daugelio metų, kol jie tampa 
nepriklausomais mokslininkais. Todėl 
Europos mokslinių tyrimų potencialas labai 
švaistomas: atidedamas naujos mokslo 
darbuotojų kartos iškilimas – tokios, kuri 
galėtų pasiūlyti naujas idėjas ir energiją, o 
pažangiausi mokslo darbuotojai yra 
priversti ieškoti geresnių karjeros 
galimybių kitur.

Kitas svarbus iššūkio apsektas yra tai, kad 
daugelio Europos valstybių viešojo 
sektoriaus sąlygos geriausiems mokslo 
darbuotojams vis dar nėra pakankamai 
patrauklios. Jauniems talentingiems 
mokslo darbuotojams gali prireikti 
daugelio metų, kol jie tampa 
nepriklausomais mokslininkais. Todėl 
Europos mokslinių tyrimų potencialas labai 
švaistomas: atidedamas naujos mokslo 
darbuotojų kartos iškilimas – tokios, kuri 
galėtų pasiūlyti naujas idėjas ir energiją, o 
pažangiausi mokslo darbuotojai yra 
priversti ieškoti geresnių karjeros 
galimybių kitur. Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti moterims mokslininkėms, kurios 
tesudaro 18 proc. A lygio mokslo 
darbuotojų, palyginti su 27 proc. JAV. 
Dėmesį reikėtų skirti šališkumo lyčių 
atžvilgiu problemai įdarbinant 
moksliniam darbui spręsti ir moterų 
mokslininkių karjerai remti.

Or. en

Pakeitimas 94
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, dėl šių veiksnių Europa tampa 
palyginti nepatrauklia pasaulinėje 
konkurencijoje dėl mokslinių talentų. JAV 
sistemos gebėjimas pasiūlyti daugiau 

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

išteklių vienam mokslo darbuotojui ir 
geresnės karjeros perspektyvos paaiškina, 
kodėl JAV toliau pritraukia geriausius 
abiejų lyčių mokslo darbuotojus iš viso 
pasaulio, įskaitant dešimtis tūkstančių 
asmenų iš Sąjungos. Be to, nors 60 proc. 
Europos universitetų absolventų yra 
moterys, A lygio mokslo darbuotojų 
moterų yra tik 18 proc., palyginti su 27 
proc. JAV. Tai, jog mažai moterų gali 
siekti mokslinės karjeros, reiškia, kad jų 
potencialas smarkiai švaistomas, 
prarandami talentai ir kliudoma Europos 
mokslinių tyrimų pažangai. Todėl norint 
pasiekti lyčių lygybę būtina kvotų sistema.

Or. en

Pakeitimas 95
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto 1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT sukurta siekiant suteikti Europos
geriausiems mokslo darbuotojams (tiek 
moterims, tiek vyrams) reikiamus išteklius, 
be kurių jie negalėtų konkuruoti pasauliniu 
lygmeniu – finansuoti individualias grupes, 
kurios konkuruoja visos Europos mastu. Ji 
veikia autonomiškai, kaip nepriklausoma 
mokslinių tyrimų taryba, kurią sudaro 
aukščiausios reputacijos bei kompetencijos 
mokslininkai, inžinieriai, ir mokslo 
specialistai. EMTT nustato bendrąją 
mokslinę strategiją ir turi visus įgaliojimus 
priimti sprendimus dėl finansuojamų 
mokslinių tyrimų rūšių. Tokios yra jos 
pagrindinės ypatybės, kurios užtikrina 
EMTT mokslinės programos 
veiksmingumą, jos veiklos ir tarpusavio 
peržiūros proceso kokybę, taip pat jos 

EMTT sukurta siekiant suteikti Europos 
geriausiems mokslo darbuotojams (tiek 
moterims, tiek vyrams) reikiamus išteklius, 
be kurių jie negalėtų konkuruoti pasauliniu 
lygmeniu – finansuoti individualias grupes, 
kurios konkuruoja visos Europos mastu. Ji 
veikia autonomiškai, kaip nepriklausoma 
mokslinių tyrimų taryba, kurią sudaro 
aukščiausios reputacijos bei kompetencijos 
mokslininkai, inžinieriai, ir mokslo 
specialistai. EMTT nustato bendrąją 
mokslinę strategiją ir turi visus įgaliojimus 
priimti sprendimus dėl finansuojamų 
mokslinių tyrimų rūšių. Tokios yra jos 
pagrindinės ypatybės, kurios užtikrina 
EMTT mokslinės programos 
veiksmingumą, jos veiklos ir tarpusavio 
peržiūros proceso kokybę, taip pat jos 
patikimumą mokslo bendruomenėje. Ji 
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patikimumą mokslo bendruomenėje. užtikrins, kad vykdant vertinimo 
procedūras būtų tinkamai sprendžiama 
lyčių diskriminavimo problema.

Or. en

Pakeitimas 96
Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 97
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT mokslinė taryba toliau nuolat stebės 
EMTT veiklą ir svarstys, kaip geriausia 
pasiekti šių tikslų per finansavimo 
schemas, kuriose pabrėžiamas aiškumas, 
stabilumas ir paprastumas, tiek paraiškų 
gavėjams, tiek vykdant ir valdant šias 
schemas, ir jei to reikia, tenkinant 

EMTT mokslinė taryba toliau nuolat stebės 
EMTT veiklą ir svarstys, kaip geriausia 
pasiekti šių tikslų per finansavimo 
schemas, kuriose pabrėžiamas aiškumas, 
stabilumas ir paprastumas, tiek paraiškų 
gavėjams, tiek vykdant ir valdant šias 
schemas, ir jei to reikia, tenkinant 
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iškylančius poreikius. Ji sieks išlaikyti ir 
toliau tobulinti EMTT pasaulinio lygmens 
tarpusavio peržiūros sistemą, pagrįstą 
skaidriu, sąžiningu ir nešališku, pasiūlymų 
tvarkymu, kad galėtų nustatyti proveržį 
lemiančią mokslinę kompetenciją, ir atrasti 
talentus, nepaisant mokslo darbuotojo 
lyties, pilietybės ar amžiaus. Galiausiai, 
EMTT toliau sieks vykdyti savo strateginę 
analizę, kad galėtų pasiruošti paramai ir 
plėtoti savo veiklą, išlaikyti artimus 
santykius su akademine bendruomene, ir 
kitais suinteresuotais asmenimis, ir atrasti 
kaip jos veikla galėtų papildyti atliktus 
skirtingų lygmenų mokslinius tyrimus.

iškylančius poreikius. Ji sieks išlaikyti ir 
toliau tobulinti EMTT pasaulinio lygmens 
tarpusavio peržiūros sistemą, pagrįstą 
skaidriu, sąžiningu ir nešališku, pasiūlymų 
tvarkymu, kad galėtų nustatyti proveržį 
lemiančią mokslinę kompetenciją, ir atrasti 
talentus, nepaisant mokslo darbuotojo 
lyties, pilietybės ar amžiaus. Galiausiai, 
EMTT toliau sieks vykdyti savo strateginę 
analizę, kad galėtų pasiruošti paramai ir 
plėtoti savo veiklą, išlaikyti artimus 
santykius su akademine bendruomene, ir 
kitais suinteresuotais asmenimis, ir atrasti 
kaip jos veikla galėtų papildyti atliktus 
skirtingų lygmenų mokslinius 
tyrimus.(Tekstas lietuvių k. nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 98
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT mokslinė taryba toliau nuolat stebės 
EMTT veiklą ir svarstys, kaip geriausia 
pasiekti šių tikslų per finansavimo 
schemas, kuriose pabrėžiamas aiškumas, 
stabilumas ir paprastumas, tiek paraiškų 
gavėjams, tiek vykdant ir valdant šias 
schemas, ir jei to reikia, tenkinant 
iškylančius poreikius. Ji sieks išlaikyti ir 
toliau tobulinti EMTT pasaulinio lygmens 
tarpusavio peržiūros sistemą, pagrįstą 
skaidriu, sąžiningu ir nešališku, pasiūlymų 
tvarkymu, kad galėtų nustatyti proveržį 
lemiančią mokslinę kompetenciją, ir atrasti 
talentus, nepaisant mokslo darbuotojo 
lyties, pilietybės ar amžiaus. Galiausiai, 
EMTT toliau sieks vykdyti savo strateginę 
analizę, kad galėtų pasiruošti paramai ir 
plėtoti savo veiklą, išlaikyti artimus 
santykius su akademine bendruomene, ir 

EMTT mokslinė taryba toliau nuolat stebės 
EMTT veiklą ir svarstys, kaip geriausia 
pasiekti šių tikslų per finansavimo 
schemas, kuriose pabrėžiamas aiškumas, 
stabilumas ir paprastumas, tiek paraiškų 
gavėjams, tiek vykdant ir valdant šias 
schemas, ir jei to reikia, tenkinant 
iškylančius poreikius. Ji sieks išlaikyti ir 
toliau tobulinti EMTT pasaulinio lygmens 
tarpusavio peržiūros sistemą, pagrįstą 
skaidriu, sąžiningu ir nešališku, pasiūlymų 
tvarkymu, kad galėtų nustatyti proveržį 
lemiančią mokslinę kompetenciją, ir atrasti 
talentus, nepaisant mokslo darbuotojo 
lyties, pilietybės ar amžiaus. Galiausiai, 
EMTT toliau sieks vykdyti savo strateginę 
analizę, kad galėtų pasiruošti paramai ir 
plėtoti savo veiklą, išlaikyti artimus 
santykius su akademine bendruomene, ir 
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kitais suinteresuotais asmenimis, ir atrasti 
kaip jos veikla galėtų papildyti atliktus 
skirtingų lygmenų mokslinius tyrimus.

kitais suinteresuotais asmenimis, ir atrasti 
kaip jos veikla galėtų papildyti atliktus 
skirtingų lygmenų mokslinius tyrimus.
Sudarant tarybą turi būti siekiama lyčių 
pusiausvyros.

Or. en

Pakeitimas 99
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Europa siekia prilygti savo 
konkurentams mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse, reikia paskatinti daugiau 
jaunų moterų ir vyrų pradėti mokslo 
darbuotojų karjerą ir sukurti labai palankias 
sąlygas ir aplinką moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Talentingiausi asmenys iš 
Europos ir kitur turėtų matyti Europą kaip 
žinomą vietą, kurioje galima dirbti. Lyčių 
lygybės, aukštos kokybės ir patikimo 
užimtumo ir darbo sąlygos bei 
pripažinimas yra esminiai aspektai, kurių 
turi būti nuosekliai siekiama visoje 
Europoje.

Jei Europa siekia prilygti savo 
konkurentams mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse, reikia paskatinti daugiau 
jaunų moterų ir vyrų pradėti mokslo 
darbuotojų karjerą ir sukurti labai palankias 
sąlygas ir aplinką moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Talentingiausi asmenys iš 
Europos ir kitur turėtų matyti Europą kaip 
žinomą vietą, kurioje galima dirbti. Lyčių 
lygybės, aukštos kokybės ir patikimo 
užimtumo ir darbo sąlygos bei 
pripažinimas yra esminiai aspektai, kurių 
turi būti nuosekliai siekiama visoje 
Europoje. Vykdant judumo programas į 
jas įtrauktos konkrečios priemonės 
moterų judumo kliūtims pašalinti ir 
lygioms vyrų ir moterų galimybėms 
užtikrinti.

Or. en

Pakeitimas 100
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 3 punkto 3.1 papunkčio šešta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Europa siekia prilygti savo 
konkurentams mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse, reikia paskatinti daugiau 
jaunų moterų ir vyrų pradėti mokslo 
darbuotojų karjerą ir sukurti labai palankias 
sąlygas ir aplinką moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Talentingiausi asmenys iš 
Europos ir kitur turėtų matyti Europą kaip 
žinomą vietą, kurioje galima dirbti. Lyčių 
lygybės, aukštos kokybės ir patikimo 
užimtumo ir darbo sąlygos bei 
pripažinimas yra esminiai aspektai, kurių 
turi būti nuosekliai siekiama visoje 
Europoje.

Jei Europa siekia prilygti savo 
konkurentams mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse, reikia paskatinti daugiau 
jaunų moterų ir vyrų pradėti mokslo 
darbuotojų karjerą ir sukurti labai palankias 
sąlygas ir aplinką moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Talentingiausi asmenys iš 
Europos ir kitur turėtų matyti Europą kaip 
žinomą vietą, kurioje galima dirbti. Lygių 
moterų ir vyrų galimybių, aukštos kokybės 
ir patikimo užimtumo ir darbo sąlygos bei 
pripažinimas yra esminiai aspektai, kurių 
turi būti nuosekliai siekiama visoje 
Europoje.

Or. en

Pakeitimas 101
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 3 punkto 3.3 papunkčio a papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 102
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 3 punkto 3.3 papunkčio d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama panaudojant papildomas lėšas 
padidinti kiekybinį ir struktūrinį „Marie 
Curie“ veiksmų poveikį ir paskatinti aukšto 
lygio mokslo darbuotojų mokymą, judumą 
ir karjeros plėtrą nacionaliniu lygmeniu.

Siekiama panaudojant papildomas lėšas 
padidinti kiekybinį ir struktūrinį „Marie 
Curie“ veiksmų poveikį ir paskatinti aukšto 
lygio mokslo darbuotojų mokymą, judumą 
ir karjeros plėtrą nacionaliniu lygmeniu.
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti lyčių 
lygybei ir struktūriniams pokyčiams.

Or. en

Pakeitimas 103
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 3 punkto 3.3 papunkčio d papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla vykdoma pasitelkiant 
bendro finansavimo mechanizmą, siekiant 
skatinti regionines, nacionalines ir 
tarptautines organizacijas kurti naujas 
programas ir sudaryti sąlygas tarptautiniam 
ir tarpsektoriniam mokymui, judumui ir 
karjerai egzistuojančiose programose. Tai 
padidins mokslo darbuotojų mokymų 
kokybę Europoje visais karjeros etapais, 
įskaitant doktorantūrą, paskatins laisvą 
mokslinių tyrimų darbuotojų ir mokslinių 
žinių judėjimą Europoje, sudarys sąlygas 
patrauklioms mokslinių tyrimų karjeroms: 
sudarys atviras įdarbinimo ir palankias 
darbo sąlygas, suteiks paramą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srities 
bendradarbiavimui tarp universitetų, 

Pagrindinė veikla vykdoma pasitelkiant 
bendro finansavimo mechanizmą, siekiant 
skatinti regionines, nacionalines ir 
tarptautines organizacijas kurti naujas 
programas ir sudaryti sąlygas tarptautiniam 
ir tarpsektoriniam mokymui, judumui ir 
karjerai egzistuojančiose programose. Tai 
padidins mokslo darbuotojų mokymų 
kokybę Europoje visais karjeros etapais, 
įskaitant doktorantūrą, paskatins laisvą 
mokslinių tyrimų darbuotojų ir mokslinių 
žinių judėjimą Europoje, sudarys sąlygas 
patrauklioms mokslinių tyrimų karjeroms: 
sudarys atviras įdarbinimo ir palankias 
darbo sąlygas, suteiks paramą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srities 
bendradarbiavimui tarp universitetų, 
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mokslinių tyrimų institucijų ir įmonių, taip 
pat suteiks paramą bendradarbiavimui su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis.

mokslinių tyrimų institucijų ir įmonių, taip 
pat suteiks paramą bendradarbiavimui su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis. Ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti lyčių pusiausvyrai tarp dalyvių.

Or. en

Pakeitimas 104
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 3 punkto 3.3 papunkčio e papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslai yra stebėti pažangą; nustatyti 
„Marie Curie“ veiksmų trūkumus ir 
padidinti jų poveikį. Šiuo atžvilgiu reikia 
sukurti rodiklius ir analizuoti duomenis, 
susijusius su mokslo darbuotojų judumu, 
įgūdžiais ir karjera, siekiant sąveikos ir 
glaudaus bendradarbiavimo su politinės 
paramos veiksmais mokslo darbuotojų, jų 
darbdavių ir finansuotojų atžvilgiu pagal 
konkretų tikslą „Integracinė, inovacijas 
diegianti ir saugi visuomenė“. Šia veikla 
taip pat siekiama didinti informuotumą, 
padedant suvokti mokslo darbuotojų 
karjeros reikšmę ir patrauklumą, platinant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus, 
susijusius su „Marie Curie“ veiksmais 
remiamu darbu.

Tikslai yra stebėti pažangą; nustatyti 
„Marie Curie“ veiksmų trūkumus ir 
padidinti jų poveikį. Šiuo atžvilgiu reikia 
sukurti pagal lytį suskirstytus rodiklius ir 
analizuoti duomenis, susijusius su mokslo 
darbuotojų judumu, įgūdžiais ir karjera, 
taip pat lyčių lygybe, siekiant sąveikos ir 
glaudaus bendradarbiavimo su politinės 
paramos veiksmais mokslo darbuotojų, jų 
darbdavių ir finansuotojų atžvilgiu pagal 
konkretų tikslą „Integracinė, inovacijas 
diegianti ir saugi visuomenė“. Šia veikla 
taip pat siekiama didinti informuotumą, 
padedant suvokti mokslo darbuotojų 
karjeros reikšmę ir patrauklumą, platinant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus, 
susijusius su „Marie Curie“ veiksmais 
remiamu darbu.

Or. en

Pakeitimas 105
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2skirsnio 1 punkto aštunta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis metodas apims darbotvarkėje 
nustatytas veiklos rūšis ir platesnes sritis, 
skirtas skatinti vykdyti naujoviškus 
projektus ir revoliucinius sprendimus. 
Didžiausias dėmesys bus skiriamas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai, didelio 
masto bandomajai ir demonstracinei 
veiklai, bandomiesiems stendams ir 
„gyvosioms laboratorijoms“, prototipų 
gamybai ir produktų patvirtinimui 
bandomosiose linijose. Veikla bus 
siekiama padidinti pramonės 
konkurencingumą skatinant pramonę, 
visų pirma MVĮ, daugiau investuoti į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Šis metodas į inžinerines inovacijas 
įtrauks lyčių aspekto analizę. Deramai 
atsižvelgiant į lyčių analizę bus galima 
kurti naujus produktus, procesus, 
infrastruktūrą ar paslaugas. Taip bus 
kuriama žmonių gerovę, taip pat lyčių 
lygybę, skatinanti aplinka ir, plėtojant 
sudėtingų ir įvairialypių vartotojų grupių 
poreikius atitinkančias technologijas, 
nustatomos naujos rinkos bei verslo 
galimybės. Nekreipiant dėmesio į 
potencialius lyčių skirtumus, gali būti 
prarastos verslo galimybės, atskirtos ar 
prastai aprūpintos tam tikros žmonių 
grupės; traktuojant moteris ir vyrus kaip 
homogenines grupes, neatsižvelgiama į 
moterų ir vyrų skirtumus; per daug 
pabrėždami vyrų ir moterų skirtumus, 
inžineriai gali nepastebėti svarbių bendrų 
moterų ir vyrų bruožų; stereotipiškai 
sukurtas produktas gali būti 
nepopuliarus.

Or. en

Pakeitimas 106
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 

Daugelyje privačių ir viešųjų rinkų ir 
sektorių informacinėmis ir ryšių 
technologijomis grindžiamos inovacijos ir 
konkurencingumas bei sudaromos sąlygos 
mokslo pažangai visose disciplinose. Per 
ateinantį dešimtmetį visose gyvenimo 
srityse bus vis labiau matomas pokyčius 
lemiantis skaitmeninių technologijų, IRT 
komponentų, infrastruktūros ir paslaugų 
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poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais. 
Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 
informacijos ir duomenų kiekius, 
nuotoliniai veiksmai taps įprastu dalyku ir 
bus sudarytos sąlygos pasauliniu lygiu 
išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose. 
IRT taps svarbiausia gamybos ir verslo 
procesų, ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be 
to, IRT bus neatskiriama pagrindinių 
visuomenės uždavinių sprendimo dalis, jos 
bus naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį ir, pvz., 
socialinės žiniasklaidos pagalba kuriant 
viešąjį valdymą.

poveikis. Kiekvienas pasaulio pilietis turės 
galimybę naudotis neribotais kompiuterių, 
ryšių ir duomenų saugojimo ištekliais. 
Davikliai, prietaisai ir informaciniai 
patobulinti prietaisai gamins milžiniškus 
informacijos ir duomenų kiekius, 
nuotoliniai veiksmai taps įprastu dalyku ir 
bus sudarytos sąlygos pasauliniu lygiu 
išnaudoti verslo procesus bei tvarios 
gamybos vietas ir bus sukurta įvairių 
paslaugų ir taikymo sričių. Naudojant IRT 
bus teikiama daug svarbių komercinių bei 
viešųjų paslaugų ir bus kuriami visi 
svarbiausi žinių įgijimo procesai mokslo, 
mokymo, verslo ir viešajame sektoriuose. 
IRT taps svarbiausia gamybos ir verslo 
procesų, ryšių ir sandorių infrastruktūra. Be 
to, IRT bus neatskiriama pagrindinių 
visuomenės uždavinių sprendimo dalis, jos 
bus naudojamos kituose visuomenės 
procesuose, pvz., formuojant 
bendruomenes, vartotojų elgesį ir, pvz., 
socialinės žiniasklaidos pagalba kuriant 
viešąjį valdymą ir lyčių lygybę.

Or. en

Pakeitimas 107
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 3 punkto 3.3 papunkčio d a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Reikia, kad mokslo srityje būtų 
daugiau moterų, tačiau jei šiuos 
mokslinius tyrimus vykdys institucijos 
(pvz., universitetai), jie turi būti atviri ne 
tiek tiesioginiam žinių tobulinimui, kiek 
jų pateikimui į rinką. Kitaip tariant, 
kalbama apie rinkos galimybę ir į rinką 
orientuotus projektus, kurie gali būti 
praktiškai įgyvendinti ir pateikti į rinką. 
Tą reikėtų aktyviai ir kaip ir kai įmanoma 
labiau skatinti, nes tai padės suteikti labai 
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reikalingą postūmį Europos ekonomikos 
konkurencingumui didinti.

Or. en

Pakeitimas 108
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.1 papunkčio 7 a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia tinkamai spręsti didžiulius 
sveikatos ir gerovės srityse egzistuojančius  
lyčių skirtumus. Demografiniai procesai, 
ypač senėjimas, labai susiję su lyčių 
aspektu; dauguma vyresnio amžiaus 
žmonių ir dauguma slaugytojų yra 
moterys. Kitus svarbius demografinių 
pokyčių, tokių kaip besikeičiančio 
gyvenimo būdo, naujos šeimos struktūros, 
sumažėjusio gimstamumo, aspektus reikia 
apsvarstyti pasitelkus lyčių aspekto 
analizę.

Or. en

Pakeitimas 109
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio visos veiklos reikia imtis taip, kad būtų 
užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, didinamas 
Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės.

Šio visos veiklos reikia imtis taip, kad būtų 
užtikrinama parama visam mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ciklui, didinamas 
Europos pramonės sektorių 
konkurencingumas ir kuriamos naujos 
rinkos galimybės. Ypatingą dėmesį reikia 
skirti valdžios institucijų, mokslinių 
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tyrimų, pilietinės visuomenės ir verslo 
atstovų plataus masto bendradarbiavimui.

Or. en

Pakeitimas 110
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 111
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio b papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui, 
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui, 
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui. Vykdant mokslinius 
tyrimus turėtų būti atsižvelgiama į 
socialinius ekonominius ir lyčių 
skirtumus transporto modeliuose.

Or. en

Pakeitimas 112
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 4 punkto 4.3 papunkčio b papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui, 
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui.

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 
šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui, 
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui. Lyčių aspektą reikėtų 
integruoti į anksčiau minėtą veiklą ir ją 
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vykdyti atlikus lyčių aspekto analizę.

Or. en

Pakeitimas 113
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 5 punkto 5.1 papunkčio šešta pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klimato kaita ir jos poveikis jokiu būdu 
nėra lyties atžvilgiu neutralūs. Dėl lyčių 
vaidmens moterų poveikis aplinkai nėra 
toks pats kaip vyrų, moterų galimybę 
naudotis ištekliais ir būdais įveikti 
problemas ir prisitaikyti labai riboja 
diskriminacija pajamų, galimybių 
naudotis ištekliais, politinės įtakos, 
išsilavinimo ir atsakomybės už namų ūkį 
požiūriu. Moterų ir vyrų gyvenimo būdas, 
elgsena ir vartojimas dažnai skiriasi, todėl 
skirtingas ir jų poveikis aplinkai. Klimato 
kaita daro poveikį moterims ir vyrams 
visame pasaulyje. JT Tarpvyriausybinė 
klimato kaitos komisija (IPCC) padarė 
išvadą, kad „klimato kaitos paveikis 
skirtingiems regionams, kartoms, amžiaus 
ir pajamų grupėms, įvairių profesijų ir 
lyčių atstovams bus nevienodas.“

Or. en

Pakeitimas 114
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 5 punkto 5.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms bei naudojamas taikant 
technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 
imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 
susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių 
ir rizikos prevencijos priemonių kūrimui; 
klimato kaitos mažinimo politikos 
rėmimui.

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms bei naudojamas taikant 
technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 
imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 
susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių 
ir rizikos prevencijos priemonių kūrimui; 
klimato kaitos mažinimo politikos 
rėmimui. Vykdant mokslinius tyrimus 
atsižvelgiama į problemas, susijusias su 
lyčių aspektu ir lyčių lygybe prisitaikymo 
politikos kontekste.

Or. en

Pakeitimas 115
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 5 punkto 5.3 papunkčio a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms bei naudojamas taikant 
technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 

Siekiama plėtoti ir įvertinti naujoviškas, 
ekonomiškai efektyvias ir tvarias 
prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos 
mažinimo priemones, skirtas CO2 ir 
kitoms šiltnamio efektą sukeliančioms 
dujoms bei naudojamas taikant 
technologines ir netechnologines 
ekologiškas sistemas: parengti įrodymus, 
kuriais remiantis būtų galima iš anksto 
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imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 
susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių 
ir rizikos prevencijos priemonių kūrimui; 
klimato kaitos mažinimo politikos 
rėmimui.

imtis pagrįstų ir efektyvių veiksmų, ir 
sukurti būtinos kompetencijos tinklą. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: 
klimato kaitos supratimo gerinimui ir 
susijusių klimato prognozių rengimui; 
poveikio ir pažeidžiamų vietų vertinimui ir 
naujoviškų ekonomiškai efektyvių 
prisitaikymo prie klimato kaitos priemonių 
ir rizikos prevencijos priemonių kūrimui; 
klimato kaitos mažinimo politikos 
rėmimui. Lyčių aspektą reikėtų integruoti 
į anksčiau minėtą veiklą ir ją vykdyti 
atlikus lyčių aspekto analizę.

Or. en

Pakeitimas 116
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 6 punkto antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. INTEGRACINĖ, INOVACIJAS 
DIEGIANTI IR SAUGI VISUOMENĖ

6. INTEGRACINĖ, LYGIATEISĖ, 
INOVACIJAS DIEGIANTI IR SAUGI 
VISUOMENĖ

Or. en

Pakeitimas 117
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio6 punkto antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. INTEGRACINĖ, INOVACIJAS 
DIEGIANTI IR SAUGI VISUOMENĖ

6. LYGIATEISĖ, INTEGRACINĖ, 
INOVACIJAS DIEGIANTI IR SAUGI 
VISUOMENĖ

Or. en
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Pakeitimas 118
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 6 punkto 6.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma, Sąjungoje kol kas nėra panaikinta 
didelė nelygybė tarp šalių ir pačiose šalyse. 
2010 m. žmogaus socialinės raidos 
indekso, suvestinės sveikatos, išsilavinimo 
ir pajamų vertinimo priemonės, vertė 
Sąjungose valstybėse narėse svyruoja nuo 
0,743 iki 0,895, t. y. ji patvirtinta didelius 
šalių skirtumus. Taip pat nėra panaikinta 
didelė lyčių nelygybė: pvz., mokant 
atlyginimus Sąjungoje vyrai kol kas gauna 
17,8 proc. didesnį atlyginimą. Vienam iš 
kiekvienų šešių Sąjungos piliečių (apie 
80 mln. žmonių) šiandien gresia skurdas. 
Per paskutinius du dešimtmečius padidėjo 
jaunimo ir šeimų su vaikais skurdas. 
Daugiau nei 20 proc. jaunimo neturi darbo. 
150 mln. europiečių (apie 25 proc.) 
niekada nėra naudojęsi internetu ir gali 
niekada neįgyti reikiamo skaitmeninio 
raštingumo. Taip pat išplito politinis 
abejingumas ir griežtas skirstymasis per 
rinkimus, o tai rodo susvyravusį piliečių 
pasitikėjimą dabartinėmis politinėmis 
sistemomis. Minėti skaičiai leidžia daryti 
prielaidą, kad tam tikros socialinės grupės 
ir bendruomenės niekada nepajunta 
socialinės ir ekonominės plėtros naudos ir 
(arba) jos nedalyvauja demokratinės 
politikos procesuose.

Pirma, Sąjungoje kol kas nėra panaikinta 
didelė nelygybė tarp šalių ir pačiose šalyse. 
2010 m. žmogaus socialinės raidos 
indekso, suvestinės sveikatos, išsilavinimo 
ir pajamų vertinimo priemonės, vertė 
Sąjungose valstybėse narėse svyruoja nuo 
0,743 iki 0,895, t. y. ji patvirtinta didelius 
šalių skirtumus. Nėra panaikinta moterų ir 
vyrų galimybių nelygybė. Mokant 
atlyginimus Sąjungoje vyrai kol kas gauna 
17,8 proc. didesnį atlyginimą. Vienam iš
kiekvienų šešių Sąjungos piliečių (apie 
80 mln. žmonių) šiandien gresia skurdas. 
Per paskutinius du dešimtmečius padidėjo 
jaunimo ir šeimų su vaikais skurdas. 
Daugiau nei 20 proc. jaunimo neturi darbo. 
150 mln. europiečių (apie 25 proc.) 
niekada nėra naudojęsi internetu ir gali 
niekada neįgyti reikiamo skaitmeninio 
raštingumo. Taip pat išplito politinis 
abejingumas ir griežtas skirstymasis per 
rinkimus, o tai rodo susvyravusį piliečių 
pasitikėjimą dabartinėmis politinėmis 
sistemomis. Minėti skaičiai leidžia daryti 
prielaidą, kad tam tikros socialinės grupės 
ir bendruomenės niekada nepajunta 
socialinės ir ekonominės plėtros naudos ir 
(arba) jos nedalyvauja demokratinės 
politikos procesuose.

Or. en
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Pakeitimas 119
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 120
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) skatinti lyčių lygybę visoje Europoje.
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Or. en

Pakeitimas 121
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 122
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas ir dalyvavimo juose
užtikrinimui;

Or. en
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Pakeitimas 123
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) vykdant visą pagal programą 
„Horizontas 2020“ finansuojamą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą 
skatinti lyčių lygybę visoje Europoje.

Or. en

Pakeitimas 124
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 skirsnio 3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaita ar tvari energetika. Kompleksiškai 
spręsdamas pagrindinius visuomenės 
uždavinius EIT skatina kelias disciplinas ar 
skirtingas disciplinas aprėpiančių metodų 
taikymą ir padeda sutelkti ŽIB mokslinių 
tyrimų partnerių pastangas.

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaita, atsižvelgiant į lyčių aspektą, ar tvari 
energetika. Kompleksiškai spręsdamas 
pagrindinius visuomenės uždavinius EIT 
skatina kelias disciplinas ar skirtingas 
disciplinas aprėpiančių metodų taikymą ir 
padeda sutelkti ŽIB mokslinių tyrimų 
partnerių pastangas.

Or. en

Pakeitimas 125
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 skirsnio 3 punkto c papunkčio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Talentingų, kvalifikuotų ir verslių 
žmonių ugdymas naudojant švietimą ir 
mokymą

(c) Talentingų, kvalifikuotų ir verslių 
žmonių (tiek moterų, tiek vyrų) ugdymas 
naudojant švietimą ir mokymą

Or. en

Pakeitimas 126
Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 skirsnio 3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į su sudėtingais visuomenei 
ir ekonomikai iškilusių uždavinių 
sprendimais susijusių naujų profilių 
poreikį. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas naujų 
laipsnių ir diplomų pripažinimas valstybėse 
narėse.

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į su sudėtingais visuomenei 
ir ekonomikai iškilusių uždavinių 
sprendimais susijusių naujų profilių 
poreikį. Todėl EIT, labiau nei bet kuri kita 
programos „Horizontas 2020“ priemonė, 
bus atsakinga už sistemingą dėmesį 
jaunoms talentingoms moterims, siekiant, 
kad Europos mokslinių tyrimų erdvėje 
daugiau nebebūtų švaistomi šie talentai. 
Joje taip pat bus numatyta švietimą ir 
mokymą grįsti lyčių aspektu, kadangi 
rytojaus mokslo ir verslo klimato 
atnaujinimas prasidės švietimo etape ir 
rengiant mokymus. Galiausiai joje lyčių 
aspektas bus įtrauktas į naujas mokymo 
programas kaip būdas užtikrinti 
veiksmingą ir kokybišką mokymą ir 
švietimą bei jos novatorišką aspektą. Šiuo 
tikslu EIT turės imtis veiksmų, kad būtų 
skatinamas naujų laipsnių ir diplomų 
pripažinimas valstybėse narėse.

Or. en
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Pakeitimas 127
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 skirsnio 3 punkto c papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į su sudėtingais visuomenei 
ir ekonomikai iškilusių uždavinių 
sprendimais susijusių naujų profilių 
poreikį. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas naujų 
laipsnių ir diplomų pripažinimas valstybėse 
narėse.

EIT turi visiškai integruoti švietimą ir 
mokymą visais karjeros etapais ir parengti 
naują bei inovacinę programą, kad būtų 
atsižvelgiama į su sudėtingais visuomenei 
ir ekonomikai iškilusių uždavinių 
sprendimais susijusių naujų profilių 
poreikį. Rengiant naujų profilių poreikių 
analizę  į ją būtina integruoti lyčių 
aspektą. Šiuo tikslu EIT turės imtis 
veiksmų, kad būtų skatinamas naujų 
laipsnių ir diplomų pripažinimas valstybėse 
narėse.

Or. en


