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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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, abiejų lyčių
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;

Or. en

Pakeitimas 2

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 

(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 
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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 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas;

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 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas, kad 
abiejų lyčių mokslininkai galėtų vykdyti 
pažangiausius mokslinius tyrimus ir diegti 
aukščiausios kokybės inovacijas;

Or. en

Pakeitimas 3

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

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

būti atviriems išnaudoti visą naujų gabių 
abiejų lyčių dalyvių iš visos Europos 
teikiamą potencialą ir mokslinę 
kompetenciją; 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. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) lyčių klausimas turėtų atsispindėti 
trijose programos „Horizontas 2020“ 
prioritetinėse srityse: pažangus mokslas, 
pramonės pirmavimas ir visuomenės 
pokyčiai, be to, sprendžiant visus 
nustatytus visuomenės uždavinius į jį 
reikėtų atsižvelgti kaip į svarbiausią 
fundamentinių tyrimų, veiksmų tyrimų ir 
žmogiškųjų išteklių elementą. Į lyčių 
aspektą taip pat turėtų būti atsižvelgiama 
skirstant lėšas: turėtų būti naudojami 
lyčių rodikliai, kad būtų užtikrinta 
didesnė moterų dalyvavimo atliekant ES 
finansuojamus mokslinius tyrimus 
pusiausvyra;

Or. en
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Pakeitimas 5

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, visų pirma 
šalinti pagrindines lyčių nelygybės 
priežastis, išnaudoti visą mokslo srityje 
dirbančių vyrų ir moterų potencialą bei 
įtraukti lyčių aspektą į projektų turinį, taip 
pat įdarbinant ir sudarant mokslinių 
tyrimų grupes ir projektus finansuojant,
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 6

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) vykdant programos 
„Horizontas 2020“ veiklą reikėtų įveikti 
visas diskriminuojamųjų apribojimų 
(vadinamojo „stiklo lubų“ fenomeno) 
kliūtis, kurios lemia tai, kad mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje 
vadovaujamąsias pareigas einančių 
moterų mokslo darbuotojų yra 
neproporcingai mažai;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) programa „Horizontas 2020“ turėtų 
paskatinti moterų dalyvavimą visuose 
Europos mokslinių tyrimų projektuose ir 
visose mokslo srityse, ne tik 
patariamosiose grupėse ir kaip vertintojas, 
bet ir visose su programa „Horizontas 
2020“ susijusiuose organuose (EIT, 
EMTT, JRC, iniciatyvinėse grupėse, 
aukšto lygio grupėse, ekspertų grupėse ir 
kt.), taip pat universitetuose ir mokslinių 
tyrimų institucijose;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. programoje „Horizontas 2020“ 
pabrėžiama pagal lytis nesuskirstytų 
mokslinių tyrimų sričių svarba. Pagal šią 
programą siekiama, padedant 
universitetams, Sąjungos institucijoms ir 
valstybėms narėms, populiarinti mokslą 
kaip abiejų lyčių atstovų domėjimosi sritį 
nuo pirmųjų ugdymo etapų ir moters 
mokslo darbuotojos kaip pavyzdinio 
modelio įvaizdį. Programos švietimo 
kampanijose teikiama informacija apie 
reikalavimus, kuriuos reikia atitikti norint 
tapti mokslo darbuotoju, ir apie mokslinių 
tyrimų srityse esamas galimybes;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. atsižvelgiant į tai, kad įgyvendinant 
6BP ir 7BP moterų mokslo darbuotojų 
dalyvavo nedaug, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ ši problema 
išsprendžiama suteikiant vienodas 
galimybes abiejų lyčių mokslo darbuotojų 
profesiniam tobulėjimui, sutelkiant 
dėmesį į jų judumą ir į šeimos bei 
profesinio gyvenimo suderinimo būdus;

Or. en


