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Pakeitimas 18
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.), sukurta 2013 m. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../201320, 
(toliau – bendroji programa „Horizontas 
2020“) siekiama didesnio poveikio
moksliniams tyrimams ir inovacijoms
prisidedant prie viešųjų subjektų
partnerystės stiprinimo, taip pat Sąjungai 
dalyvaujant programose, kurių imasi kelios 
valstybės narės, pagal Sutarties 
185 straipsnį;

(2) bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.), sukurta 2013 m. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../201320, 
(toliau – bendroji programa „Horizontas 
2020“) siekiama didesnio poveikio
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
plėtojant glaudesnę sąveiką, didinant 
koordinavimą ir vengiant nereikalingo 
dubliavimosi su tarptautinėmis, 
nacionalinėmis ir regioninėmis mokslinių 
tyrimų programomis. Viešųjų subjektų
partnerystėmis, be kita ko, Sąjungai 
dalyvaujant programose, kurių imasi kelios 
valstybės narės, pagal Sutarties 
185 straipsnį, reikėtų siekti tų tikslų, jos 
turėtų atitikti tame reglamente nurodytas 
sąlygas, ypač 26 straipsnį, ir visiškai 
atitikti programos „Horizontas 2020“ 
bendruosius principus;

__________________ __________________
20 OL … [H2020 BP] 20 OL … [H2020 BP]

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu atkreipiamas dėmesys į su viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėmis 
susijusius svarbius principus, dėl kurių susitarta per derybas dėl programos 
„Horizontas 2020“ ir tai, kokių rezultatų tikimasi iš šių principų įgyvendinimo.

Pakeitimas 19
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 2012 m. balandžio mėn. Komisija 
pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl tarpinio bendros programos 
„Eurostars“22 vertinimo, kurį atliko 
nepriklausomų ekspertų grupė praėjus 
dvejiems metams nuo programos pradžios. 
Bendra ekspertų nuomone programa 
„Eurostars“ atitinka tikslus, suteikia 
pridėtinės vertės Europos mokslinius 
tyrimus vykdančioms mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) ir 
todėl turėtų būti tęsiama po 2013 m. Buvo 
pateikta tobulinimo rekomendacijų, 
daugiausia susijusių su tolesniu 
nacionalinių programų integravimu ir 
veiklos rezultatų gerinimu, kad būtų galima 
užtikrinti trumpesnį laikotarpį iki sutarčių 
sudarymo ir didesnį procedūrų skaidrumą;

(4) 2012 m. balandžio mėn. Komisija 
pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl tarpinio bendros programos 
„Eurostars“22 vertinimo, kurį atliko 
nepriklausomų ekspertų grupė praėjus 
dvejiems metams nuo programos pradžios. 
Bendra ekspertų nuomone programa 
„Eurostars“ atitinka tikslus, suteikia 
pridėtinės vertės Europos mokslinius 
tyrimus vykdančioms mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) ir 
todėl turėtų būti tęsiama po 2013 m. 
Programa taip pat ketinama patenkinti 
tam tikrus realius MVĮ poreikius 
mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. Buvo 
gauta daug paraiškų, o reikalavimus 
atitinančių projektų skaičius viršija 
pradinį biudžetą. Buvo pateikta tobulinimo 
rekomendacijų, daugiausia susijusių su 
tolesniu nacionalinių programų 
integravimu ir veiklos rezultatų gerinimu, 
kad būtų galima užtikrinti trumpesnį 
laikotarpį iki sutarčių sudarymo ir didesnį 
procedūrų skaidrumą;

__________________ __________________
22 COM(2011) 186, 2011 m. balandžio 8 d. 22 COM(2011) 186, 2011 m. balandžio 8 d.

Or. ro

Pakeitimas 20
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
 6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pagal 2013 m. Tarybos sprendimą 
2013/…/ES dėl specialiosios programos, 
kuria įgyvendinama bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 
2020“ (2014–2020 m.)24, įsteigimo parama 

(6) pagal 2013 m. [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo sukuriama programa 
„Horizontas 2020“ ir 2013 m. Tarybos 
sprendimą 2013/…/ES dėl specialiosios 
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gali būti skiriama veiksmams, 
grindžiamiems bendrąja programa 
„Eurostars“ ir jiems perorientuoti laikantis 
tarpiniame vertinime nurodytų gairių;

programos, kuria įgyvendinama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)24, 
įsteigimo parama gali būti skiriama 
veiksmams, grindžiamiems bendrąja 
programa „Eurostars“ ir jiems perorientuoti 
laikantis tarpiniame vertinime nurodytų 
gairių;

__________________ __________________
24 OL … [H2020 BP] 24 OL … [H2020 BP]

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti nuorodą ne tik į specialiąją programą, bet ir į bendrąją programą, nes yra 
svarbu parodyti atitiktį bendrosios programos 20 straipsniui ir jame nustatytiems principams.

Pakeitimas 21
Kent Johansson, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) su strategija „Europa 2020“, susijusia 
pavyzdine iniciatyva „Inovacijų sąjunga“25

ir iniciatyva „Glaudesnė Europos 
mokslinių tyrimų erdvės partnerystė 
siekiant pažangos ir augimo“26 suderinta 
programa „Eurostars-2“ (toliau –
„Eurostars-2“) bus siekiama remti 
mokslinius tyrimus vykdančias MVĮ 
bendrai finansuojant jų į rinką orientuotus 
bet kurios srities mokslinių tyrimų 
projektus. Ji pati ir kartu su kita veikla 
pagal „Pirmaujančių ir didelio poveikio 
technologijų“ tikslą, nustatytą bendrojoje 
programoje „Horizontas 2020“, padės 
siekti tos programos „Pramonės 
pirmavimo“ tikslų siekiant paspartinti 
technologijų ir inovacijų, kuriomis bus 
grindžiamos rytdienos įmonės, kūrimą ir 
padės novatoriškoms Europos MVĮ tapti 

(7) su strategija „Europa 2020“, susijusia 
pavyzdine iniciatyva „Inovacijų sąjunga“25

ir iniciatyva „Glaudesnė Europos 
mokslinių tyrimų erdvės partnerystė 
siekiant pažangos ir augimo“26 suderinta 
programa „Eurostars-2“ (toliau –
„Eurostars-2“) bus siekiama remti 
mokslinius tyrimus vykdančias MVĮ 
bendrai finansuojant jų į rinką orientuotus 
bet kurios srities mokslinių tyrimų 
projektus. Ji pati ir kartu su kita veikla 
pagal „Pirmaujančių ir didelio poveikio 
technologijų“ tikslą, nustatytą bendrojoje 
programoje „Horizontas 2020“, padės 
siekti tos programos „Pramonės 
pirmavimo“ tikslų siekiant paspartinti 
technologijų ir inovacijų, kuriomis bus 
grindžiamos rytdienos įmonės, kūrimą ir 
padės novatoriškoms Europos MVĮ tapti 
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pasaulyje pirmaujančiomis bendrovėmis. 
Patobulinus ankstesnę programą 
„Eurostars“, „Eurostars-2“ turėtų būti 
siekiama trumpesnio laiko iki dotacijų 
suteikimo, tvirtesnės integracijos ir 
taupaus, skaidraus ir veiksmingesnio 
administravimo, kad galiausiai naudos 
gautų mokslinius tyrimus vykdančios MVĮ;

pasaulyje pirmaujančiomis bendrovėmis. 
Patobulinus ankstesnę programą 
„Eurostars“, „Eurostars-2“ turėtų būti 
siekiama trumpesnio laiko iki dotacijų 
suteikimo, tvirtesnės integracijos ir 
taupaus, skaidraus ir veiksmingesnio 
administravimo, kad galiausiai naudos 
gautų mokslinius tyrimus vykdančios MVĮ.
Siekiant užtikrinti „Eurostars-2“ sėkmę 
svarbu ir toliau remtis principu „iš 
apačios į viršų“ ir vykdyti verslo 
principais grindžiamą darbotvarkę, 
pagrindinį dėmesį skiriant rinkos 
potencialui, kaip ir ankstesnėje 
„Eurostars“ programoje;

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 galutinis, 2010 m. 
spalio 6 d.

25 COM(2010) 546 galutinis, 2010 m. 
spalio 6 d.

26 COM(2012) 392 final, 2012 m. liepos 
17 d.

26 COM(2012) 392 final, 2012 m. liepos 
17 d.

Or. en

Pagrindimas

Du svarbiausi dalykai, kurie užtikrino „Eurostars“ programos sėkmę, buvo principo „iš 
apačios į viršų“ taikymas ir verslo principais grindžiama darbotvarkė.

Pakeitimas 22
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) atsižvelgiant į bendrą programos 
„Horizontas 2020“ tikslą labiau 
supaprastinti ir suderinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo tvarką 
Europos lygmeniu, visų viešojo sektoriaus 
partnerysčių, finansuojamų pagal 
programą „Horizontas 2020“, trukmę 
reikėtų suderinti su bendrosios programos 
trukme, kad nebūtų vienu metu taikomi 
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skirtingi taisyklių rinkiniai, o dalyviai
ateityje nepatirtų susijusios papildomos
administracinės naštos;

Or. en

Pakeitimas 23
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) dalyvaujančiosios valstybės ketina 
prisidėti prie „Eurostars-2“ įgyvendinimo 
„Eurostars-2“ laikotarpiu (2014–2024 m.);

(9) dalyvaujančiosios valstybės ketina 
prisidėti prie „Eurostars-2“ įgyvendinimo 
„Eurostars-2“ laikotarpiu (2014–2020 m.);

Or. en

Pagrindimas

Jei dviejų kartų P2P kvietimai teikti paraiškas nuo 2020 m. būtų skelbiami tuo pat metu, 
išaugtų administracinės išlaidos, padidėtų ES mokslinių tyrimų finansavimo sudėtingumas ir
būtų užmaskuotos kasmet išleidžiamų lėšų faktinės sumos. Todėl viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerysčių įgyvendinimo trukmę reikėtų derinti su programos „Horizontas 2020“ ir būsimų 
bendrųjų programų įgyvendinimo trukme.

Pakeitimas 24
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) „Eurostars-2“ šalimi partnere gali 
tapti bet kuri „Eureka“ narė arba 
asocijuotoji šalis, kuri nėra programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotoji šalis;

Or. en
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Pakeitimas 25
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. mokslinius tyrimus vykdanti MVĮ –
MVĮ, kuri bent 10 proc. savo apyvartinių 
lėšų reinvestuoja į mokslinių tyrimų ir 
plėtros veiklą arba skiria jai bent 10 proc. 
visos darbo dienos ekvivalentų.

2. mokslinius tyrimus ir plėtrą vykdanti 
MVĮ – MVĮ, kuri bent 10 proc. savo 
apyvartinių lėšų reinvestuoja į mokslinių 
tyrimų ir plėtros veiklą arba skiria jai bent 
10 proc. visos savo darbo dienos 
ekvivalentų; arba turi bent 5 visos darbo 
dienos ekvivalentus (MVĮ su ne daugiau 
kaip 100 visos darbo dienos ekvivalentų 
atveju) arba 10 visos darbo dienos 
ekvivalentų (MVĮ su daugiau kaip 100 
visos darbo dienos ekvivalentų atveju).

Or. en

Pakeitimas 26
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. mokslinius tyrimus vykdanti MVĮ –
MVĮ, kuri bent 10 proc. savo apyvartinių 
lėšų reinvestuoja į mokslinių tyrimų ir 
plėtros veiklą arba skiria jai bent 10 proc. 
visos darbo dienos ekvivalentų.

2. mokslinius tyrimus vykdanti MVĮ –
MVĮ, kuri bent 10 proc. savo apyvartinių 
lėšų reinvestuoja į mokslinių tyrimų ir 
plėtros veiklą arba skiria jai bent 10 proc. 
visos darbo dienos ekvivalentų; arba turi 
bent 5 visos darbo dienos ekvivalentus 
(MVĮ su ne daugiau kaip 100 visos darbo 
dienos ekvivalentų atveju) arba 10 visos 
darbo dienos ekvivalentų (MVĮ su 
daugiau kaip 100 visos darbo dienos 
ekvivalentų atveju), skirtų tyrimų ir 
plėtros veiklai.

Or. en
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Pagrindimas

Taip visų pirma bus remiami tradiciniai sektoriai, pvz., gamybos ir žemės ūkio verslas, 
kuriems dažnai reikia didelių darbo sąnaudų, tačiau kurie turi tik keletą MTTP visos darbo 
dienos ekvivalentų (mažiau nei 10 proc.), suteikiant jiems galimybę dalyvauti tarptautiniame
bendradarbiavime mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros srityje.

Pakeitimas 27
Kent Johansson, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. mokslinius tyrimus vykdanti MVĮ –
MVĮ, kuri bent 10 proc. savo apyvartinių 
lėšų reinvestuoja į mokslinių tyrimų ir 
plėtros veiklą arba skiria jai bent 10 proc. 
visos darbo dienos ekvivalentų.

2. mokslinius tyrimus vykdanti MVĮ –
MVĮ, kuri bent 10 proc. savo apyvartinių 
lėšų reinvestuoja į mokslinių tyrimų ir 
plėtros veiklą arba skiria jai bent 10 proc. 
visos savo darbo dienos ekvivalentų; arba 
turi bent 5 visos darbo dienos ekvivalentus 
(MVĮ su iki 100 visos darbo dienos 
ekvivalentų atveju) arba 10 visos darbo 
dienos ekvivalentų (MVĮ bent su 100 visos 
darbo dienos ekvivalentų atveju).

Or. en

Pagrindimas

This is an issue extensively discussed over the last few years, and a specific working group 
propose to increase the participation of medium and large R&D SMEs (only 17% of the R&D 
SMEs participants in Eurostars 1) by enlarging the R&D SME definition to medium size 
companies with a critical mass of R&D activities. It is therefore proposed that SMEs with no 
more than 100 full-time equivalents must have 10% of FTEs or at least 5 FTEs dedicated to 
R&D to become eligible. As for SMEs with over 100 FTEs they would become eligible with at 
least 10 FTEs dedicated to R&D. This amendment will particularly support traditional 
sectors such as manufacturing and agri-business which are often labour intensive with few 
R&D FTEs, who would be able to do more international R&D cooperation.

Pakeitimas 28
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 punkto a papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklą vykdo tarptautiniu mastu 
bendradarbiaujančios mokslinius tyrimus 
vykdančios MVĮ arba tokios MVĮ ir kiti 
inovacijų grandinės subjektai (pvz., 
universitetai, mokslinių tyrimų 
organizacijos);

a) veiklą vykdo tarptautiniu mastu 
bendradarbiaujančios mokslinius tyrimus 
vykdančios MVĮ arba tokios MVĮ ir kiti 
inovacijų grandinės subjektai (pvz., 
universitetai, mokslinių tyrimų 
organizacijos), arba MVĮ planuoja
dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir į 
mokslinius tyrimus bei inovacijas 
investuoti bent 10 proc. pelno;

Or. ro

Pakeitimas 29
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kuri „Eureka“ narė arba 
asocijuotoji šalis, kuri nėra programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotoji šalis, gali 
tapti „Eurostars-2“ šalimi partnere, jei ji 
atitinka 6 straipsnio 1 dalies c punkte 
nustatytą sąlygą. Tos „Eureka“ narės 
arba asocijuotosios šalys, kurios atitinka 
šią sąlygą, šio sprendimo tikslais yra 
laikomos šalimis partnerėmis. Toms 
šalims partnerėms finansavimas iš 
Sąjungos finansinio įnašo pagal 
„Eurostars-2“ neteikiamas.

Or. en

Pakeitimas 30
Kent Johansson, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kuri EUREKA narė arba 
asocijuotoji EUREKA šalis, kuri nėra 
„Horizontas 2020“ asocijuotoji šalis, gali 
tapti „Eurostars-2“ partnere, jei ji atitinka 
6 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą 
sąlygą. Tos EUREKA narės arba 
asocijuotosios šalys, kurios atitinka šias 
sąlygas, šio sprendimo tikslais yra 
laikomos valstybėmis partnerėmis. Toms 
valstybėms partnerėms finansavimas iš 
Sąjungos finansinio įnašo pagal 
„Eurostars-2“ neteikiamas.

Or. en

Pagrindimas

EUREKA Ministers agreed in Budapest in June 2012 that “by definition, a Eurostars 
participating country is a EUREKA country or a EUREKA Associated Country having signed 
a Eurostars Bilateral Agreement with the EUREKA Secretariat”. However, the current text 
only foresees the participation of EU Member States and states associated to Horizon 2020, 
while some EUREKA members countries or associated countries to EUREKA are not 
included (e.g. South Korea, Canada). Eurostars is a joint programme between the European 
Commission and EUREKA, and it is therefore important that any EUREKA Member 
Countries or associated Countries to EUREKA are entitled to join Eurostars 2 as partner.

Pakeitimas 31
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kuri „Eureka“ narė arba 
asocijuotoji šalis, kuri nėra programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotoji šalis, gali 
tapti „Eurostars-2“ šalimi partnere, jei ji 
atitinka 6 straipsnio 1 dalies c punkte 
nustatytą sąlygą. Tos „Eureka“ narės 
arba asocijuotosios šalys, kurios atitinka 
šią sąlygą, šio sprendimo tikslais yra 
laikomos šalimis partnerėmis. Toms 
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šalims partnerėms finansavimas iš 
Sąjungos finansinio įnašo pagal 
„Eurostars-2“ neteikiamas.

Or. en

Pakeitimas 32
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
2a. Bet kuri EUREKA narė arba 
asocijuotoji EUREKA šalis, kuri nėra 
„Horizontas 2020“ asocijuotoji šalis, gali 
tapti „Eurostars-2“ partnere, jei ji atitinka 
6 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą 
sąlygą. Tos EUREKA narės arba 
asocijuotosios šalys, kurios atitinka šias 
sąlygas, šio sprendimo tikslais yra 
laikomos valstybėmis partnerėmis. Toms 
valstybėms partnerėms finansavimas iš 
Sąjungos finansinio įnašo pagal 
„Eurostars-2“ neteikiamas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi „Eurostars“ – Europos Komisijos ir EUREKA bendra programa, visos EUREKA 
valstybės narės arba EUREKA asocijuotosios šalys turėtų turėti teisę tapti „Eurostars-2“ 
partnerėmis.

Pakeitimas 33
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, „Eurostars-2“ 
yra 287 mln. EUR30. Įnašas mokamas iš 
bendrojo Sąjungos biudžeto asignavimų, 
skirtų atitinkamoms Sprendimu … 
/2013/ES sukurtos specialiosios 
programos, kuria įgyvendinama bendroji 
programa „Horizontas 2020“, dalims, 
pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 
966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto vi 
papunktį ir 60–61 straipsnius.

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas, 
įskaitant ELPA asignavimus, „Eurostars-2“ 
yra 251,125 mln. EUR30. Įnašas mokamas 
iš bendrojo Sąjungos biudžeto asignavimų, 
skirtų Sprendimu … /2013/ES sukurtos 
specialiosios programos, kuria 
įgyvendinama bendroji programa 
„Horizontas 2020“, tikslui „MVĮ 
inovacijos“, pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 
dalies c punkto vi papunktį ir 60–61 
straipsnius.

__________________ __________________
30 Suma orientacinė ir priklausys nuo 
galutinės sutartos sumos Mokslinių tyrimų 
ir inovacijų GD tikslui „Inovacijos MVĮ“ 
pagal „Pramonės pirmavimo“ 2 dalį, kurį 
galutinai patvirtins biudžeto valdymo 
institucija galutinėje finansinės teisės akto 
pasiūlymo pažymos versijoje.

30 Suma orientacinė ir priklausys nuo 
galutinės sutartos sumos Mokslinių tyrimų 
ir inovacijų GD tikslui „Inovacijos MVĮ“ 
pagal „Pramonės pirmavimo“ 2 dalį, kurį 
galutinai patvirtins biudžeto valdymo 
institucija galutinėje finansinės teisės akto 
pasiūlymo pažymos versijoje.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja siūlo sumažinti P2P ir PPP biudžetą 12,5 % atsižvelgiant į viso bendrosios 
programos „Horizontas 2020“ finansinio paketo daugiametėje finansinėje programoje 
sumažinimą. Taip siekiama nedaryti poveikio, viena vertus, bendradarbiavimo mokslinių 
tyrimų srityje finansavimui ir, kita vertus, partnerysčių finansavimui. Be to, reikėtų paminėti 
konkretų finansavimo šaltinį pagal programą „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 34
Miloslav Ransdorf

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neviršijant didžiausios 1 dalyje 
nustatytos sumos, Sąjungos įnašas yra 
lygus trečdaliui 7 straipsnio 1 dalies a 

2. Neviršijant didžiausios 1 dalyje 
nustatytos sumos, Sąjungos įnašas 
paprastai yra lygus trečdaliui 7 straipsnio 1 
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punkte nurodytų dalyvaujančiųjų valstybių 
įnašų. Iš jo padengiamos administracinės ir 
veiklos išlaidos.

dalies a punkte nurodytų dalyvaujančiųjų 
valstybių įnašų. Iš jo padengiamos 
administracinės ir veiklos išlaidos. Jeigu
programos gyvavimo laikotarpiu reikia 
pakoreguoti Sąjungos įnašo dydį, atskirais 
atvejais turėtų būti suteikiamas tam tikras 
lankstumas. Tokiu atveju Sąjungos įnašas
gali sudaryti ne daugiau kaip pusę
dalyvaujančių valstybių įnašų.

Or. en

Pakeitimas 35
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neviršijant didžiausios 1 dalyje 
nustatytos sumos, Sąjungos įnašas yra 
lygus trečdaliui 7 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytų dalyvaujančiųjų valstybių 
įnašų. Iš jo padengiamos administracinės 
ir veiklos išlaidos.

2. Neviršijant didžiausios 1 dalyje 
nustatytos sumos, Sąjungos įnašas yra 
lygus ne daugiau kaip pusei 7 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų dalyvaujančiųjų 
valstybių įnašų30a. Iš jo padengiamos 
veiklos išlaidos, įskaitant pasiūlymų 
vertinimo išlaidas, ir administracinės 
išlaidos.

__________________
30a Pusės dalyvaujančių valstybių įnašų 
dydžio Sąjungos įnašas lygus 33 proc. 
pagalbos didinimo normai.

Or. en

Pakeitimas 36
Kent Johansson, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neviršijant didžiausios 1 dalyje 
nustatytos sumos, Sąjungos įnašas yra 
lygus trečdaliui 7 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytų dalyvaujančiųjų valstybių 
įnašų. Iš jo padengiamos administracinės 
ir veiklos išlaidos.

2. Neviršijant didžiausios 1 dalyje 
nustatytos sumos, Sąjungos įnašas yra 
lygus iki pusės 7 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytų dalyvaujančiųjų valstybių 
įnašų Iš jo padengiamos veiklos išlaidos, 
įskaitant pasiūlymų vertinimo išlaidas, ir 
administracinės išlaidos.

Or. en

Pagrindimas

Kitoms 185 straipsnio programoms (EDCTP 2, AAL 2, EMRP) numatyta gerokai didesnė
pagalbos didinimo norma, kuri prilygsta 50 % visų viešųjų lėšų (100 %, jei palyginti su
valstybių narių lėšų suma), palyginti su 25 % programos „Eurostars–2“ atveju. Nustačius 
33 % pagalbos didinimo normą programos „Eurostars–2“ atveju (kuri sudaro iki 50 % visų 
valstybių narių lėšų sumos) būtų užtikrintas vienodesnis požiūris į 185 straipsnio programas. 
Sėkmingo programos įgyvendinimo sumetimais pagalbos didinimo norma bus lanksti ir 
programos gyvavimo laikotarpiu tikslinama „Eurostars“ aukšto lygio darbo grupės.

Pakeitimas 37
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne daugiau kaip 2 proc. Sąjungos 
finansinio įnašo gali būti naudojami 
padengti „Eurostars-2“ administracinėms 
išlaidoms. Dalyvaujančiosios valstybės 
padengia visas kitas įgyvendinant 
„Eurostars-2“ būtinas administracines 
išlaidas.

3. Ne daugiau kaip 6 proc. Sąjungos 
finansinio įnašo gali būti naudojami 
padengti „Eurostars-2“ administracinėms ir 
projektų vertinimo išlaidoms. 
Dalyvaujančiosios valstybės padengia 
nacionalines įgyvendinant „Eurostars-2“ 
būtinas administracines išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 38
Kent Johansson, Jens Rohde
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne daugiau kaip 2 proc. Sąjungos 
finansinio įnašo gali būti naudojami
padengti „Eurostars-2“ administracinėms 
išlaidoms. Dalyvaujančiosios valstybės 
padengia visas kitas įgyvendinant 
„Eurostars-2“ būtinas administracines 
išlaidas.

3. Ne daugiau kaip 4 proc. Sąjungos 
finansinio įnašo gali būti naudojami 
padengti „Eurostars-2“ administracinėms 
išlaidoms. Dalyvaujančiosios valstybės 
padengia nacionalines įgyvendinant 
„Eurostars-2“ būtinas administracines 
išlaidas.

Or. en

Pagrindimas

Apskaičiuota, kad vykdomosios institucijos (EUREKA sekretoriato) išlaidos 2014–2023 m.
laikotarpiu sieks 19 mln. EUR, iš kurių 11 mln. EUR – administracinės išlaidos ir 8 mln. EUR 
– vertinimo išlaidos. Todėl siūloma, kad iki 4 proc. EB pagalbos didinimo būtų skirta
administracinėms išlaidoms (4 % x 287 M€ = 11.5 M€). Kadangi vertinimo išlaidos laikomos
veiklos išlaidomis, turi būti patikslinta, kad jos visiškai padengiamos iš EB pagalbos 
didinimo.

Pakeitimas 39
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) dalyvaujančios valstybės pateikia 
įrodymų, kad „Eurostars-2“ įsteigta 
laikantis tikslų ir mokslinių tyrimų 
prioritetų pagal 2013 m. [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo sukuriama programa 
„Horizontas 2020“, tikslą „Inovacijos 
MVĮ“ ir 2013 m. Tarybos sprendimą 
2013/…/ES dėl specialiosios programos, 
kuria įgyvendinama bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014–2020 m.);

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiama, kad turėtų būti tinkamai suderinta P2P veikla ir bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje „Horizontas 2020“ apibrėžti mokslinių tyrimų 
prioritetai.

Pakeitimas 40
Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) dalyvaujančios valstybės, kurioms 
atstovauja EUREKA sekretoriatas 
pateikia įrodymų, kad programa yra 
nustatyta pagal „Eurostars-2“ principą 
„iš apačios į viršų“;

Or. en

Pakeitimas 41
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) dalyvaujančios valstybės pateikia 
įrodymų, kad laikomasi bendrųjų 
bendrosios programos „Horizontas 2020“ 
principų;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu pabrėžiama, jog svarbu, kad P2P laikytųsi bendrųjų principų, taikomų
„Horizontas 2020“, pvz., atviros prieigos, lyčių lygybės ir nediskriminavimo, dėl kurių buvo
susitarta derybose dėl programos „Horizontas 2020“.
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Pakeitimas 42
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) dalyvaujančios valstybės pateikia 
įrodymų, kad „Eurostars-2“ programa yra 
nustatyta pagal 2013 m. [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. .../2013, kuriuo sukuriama programa 
„Horizontas 2020“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo papildymu atkreipiamas dėmesys į su P2P susijusius svarbius principus, dėl kurių 
susitarta per derybas dėl programos „Horizontas 2020“ ir tai, kokių rezultatų tikimasi iš šių 
principų įgyvendinimo.

Pakeitimas 43
Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ESE įrodo savo gebėjimą įgyvendinti 
„Eurostars-2“, įskaitant Sąjungos 
finansinio įnašo gavimą, paskirstymą ir 
stebėseną vykdant netiesioginį Sąjungos 
biudžeto valdymą pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 58, 60 ir 61 
straipsnius;

d) ESE įrodo savo gebėjimą įgyvendinti 
„Eurostars-2“, įskaitant Sąjungos 
finansinio įnašo gavimą, paskirstymą ir 
stebėseną vykdant netiesioginį Sąjungos 
biudžeto valdymą pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) Nr. 966/2012 58, 60 ir 61 
straipsnius, visapusiškai laikantis 
„Eurostars-2“ principo „iš apačios į 
viršų“;

Or. en
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Pakeitimas 44
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) valdžios sektoriaus ir konkrečiai 
viešųjų mokslinių tyrimų organizacijų 
suteikiamų įnašų natūra įvertinimas 
pagal nacionalinius kriterijus. 

Or. it

Pakeitimas 45
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Laikantis skaidrumo ir 
nediskriminavimo principų, nustatytų 
Reglamento (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 60 straipsnio 1 dalyje ir 128 
straipsnio 1 dalyje, pagal „Eurostars-2“ 
parengti kvietimai teikti paraiškas 
skelbiami internetiniame 
„Horizontas 2020“ dalyvių portale.

Or. en

Pagrindimas

Trišalių derybų dėl „Horizontas 2020“ metu institucijos susitarė skatinti didesnę visų pagal 
programą „Horizontas 2020“ finansuojamų projektų darną. Šiuo tikslu Komisija pažadėjo 
skatinti skelbti internetiniame „Horizontas 2020“ dalyvių portale kvietimus teikti paraiškas, 
kuriuos organizuoja PPP ir P2P. Šiuo pakeitimu siekiama paversti savarankišką
įsipareigojimą teisiniu reikalavimu, užtikrinančiu paprastą ir prieinamą informaciją paraiškų 
teikėjams.
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Pakeitimas 46
Christian Ehler, Zofija Mazej Kukovič

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
atlieka tarpinį „Eurostars-2“ vertinimą. 
Komisija parengia to vertinimo ataskaitą, į 
kurią įtraukiamos Komisijos išvados ir 
bendros pastabos. Komisija išsiunčia tą 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki 2018 m. birželio 30 d.

1. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
atlieka tarpinį „Eurostars-2“ vertinimą. 
Komisija parengia to vertinimo ataskaitą, į 
kurią įtraukiamos Komisijos išvados ir 
bendros pastabos. Komisija išsiunčia tą 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki 2018 m. birželio 30 d. Tarpinis 
„Eurostars-2“ vertinimas yra programos 
„Horizontas 2020“ tarpinio vertinimo
dalis ir turi būti atliekamas kartu.

Or. en

Pakeitimas 47
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Patvirtinus reitingo sąrašą, kiekviena 
dalyvaujančioji valstybė finansuoja savo 
nacionalinius tų atrinktų finansuoti 
projektų dalyvius per paskirtą nacionalinę 
finansavimo įstaigą, dėdama visas 
įmanomas pastangas užtikrinti, kad būtų 
finansuojami 50 pirmųjų reitingo sąrašo 
projektų ir bent 50–75 proc. nustatytas 
ribas viršijančių projektų. Finansinis įnašas 
dalyviams apskaičiuojamas pagal 
„Eurostars-2“ dalyvaujančiosios valstybės 
nacionalinės programos finansavimo 
taisykles. ESE perveda Sąjungos finansinį 
įnašą nacionalinėms finansavimo įstaigoms 
su sąlyga, kad nacionalinės finansavimo 
įstaigos sumokėjo savo finansinį įnašą 
projektams.

8. Patvirtinus reitingo sąrašą, kiekviena 
dalyvaujančioji valstybė finansuoja savo 
nacionalinius tų atrinktų finansuoti 
projektų dalyvius per paskirtą nacionalinę 
finansavimo įstaigą, dėdama visas 
įmanomas pastangas užtikrinti, kad būtų 
finansuojami 100 pirmųjų reitingo sąrašo 
projektų ir bent 65–75 proc. nustatytas 
ribas viršijančių projektų. Finansinis įnašas 
dalyviams apskaičiuojamas pagal 
„Eurostars-2“ dalyvaujančiosios valstybės 
nacionalinės programos finansavimo 
taisykles. ESE perveda Sąjungos finansinį 
įnašą nacionalinėms finansavimo įstaigoms 
su sąlyga, kad nacionalinės finansavimo 
įstaigos sumokėjo savo finansinį įnašą 
projektams.
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Or. ro


