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Pakeitimas 222
Jean-Pierre Audy

Teisėkūros rezoliucijos projektas
7 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją, kurią 
2010 m. gruodžio 23 d. ratifikavo Europos 
Sąjunga,

Or. en

Pakeitimas 223
Gunnar Hökmark

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 pasaulyje 
pirmaujančia konkurencinga žinių 
ekonomika, įskaitant jos pramonę. Ypač 
kompetencijos centrai ir mažai tirtų sričių 
moksliniai tyrimai yra itin svarbūs 
pritraukiant daugiau investicijų į 
mokslinių tyrimų sritį ir skatinant 
ekonomikos augimą, siekiant, kad 
Sąjunga būtų konkurencingesnė, ir 
spartinant Sąjungos virsmą žinių 
visuomene.  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;
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Or. en

Pakeitimas 224
Patrizia Toia

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 (laikantis lyčių lygybės 
principo teisiniu ir profesiniu požiūriu) 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 ir judumas, 
atsižvelgiant į poreikį sukurti Europos 
mokslo darbuotojo profilį;

Or. it

Pakeitimas 225
Adam Gierek

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 

(1) Sąjunga siekia sustiprinti savo mokslinę 
ir technologinę bazę, todėl kuria Europos 
mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), kurioje 
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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;

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. 
Sąjungos tikslas – kuo geriau panaudoti 
valstybių narių intelektinį potencialą 
užtikrinant, kad finansiniai ištekliai būtų 
tinkamai paskirstomi;

Or. pl

Pagrindimas

Intelektinis potencialas yra tolygiai pasiskirstęs visoje ES, o dabartinių mokslinių tyrimų 
potencialas – ne.

Pakeitimas 226
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 227
Ioannis A. Tsoukalas

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 ir inovacijų, 
technologinės plėtros ir demonstracinė 
veikla, skatinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas, platinami ir 
optimizuojami rezultatai, taip pat 
skatinamas mokymas bei judumas;

Or. en

Pakeitimas 228
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) be to, Sąjunga taip pat siekia sukurti 
Sąjungos pramonės konkurencingumui 
užtikrinti būtinas sąlygas. Šiuo tikslu 
vykdant veiklą turėtų būti siekiama skatinti 
geriau išnaudoti inovacijų, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros politikos
galimybes pramonėje;

(2) be to, Sąjunga taip pat siekia sukurti 
Sąjungos pramonės konkurencingumui 
užtikrinti būtinas sąlygas. Šiuo tikslu 
vykdant veiklą turėtų būti siekiama skatinti 
geriau išnaudoti dabartines galimybes 
pramonėje ir remti politiką, kuria 
skatinamos inovacijos, moksliniai tyrimai 
ir technologinė plėtra, siekiant įvykdyti 
Sąjungos reindustrializaciją ir trečiąją 
pramonės revoliuciją;
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Or. pl

Pagrindimas

Po laikotarpio, kai gamyba iš Europos buvo perkelta (didžiąja dalimi) į Tolimuosius Rytus, 
Sąjungos laukia nauja pramonės revoliucija.

Pakeitimas 229
Christian Ehler

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

(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. Sąjungos 
biudžetas turėtų atitikti šį didelių užmojų 
tikslą – turėtų būti iš esmės pereinama 
prie į ateitį orientuotų investicijų 
finansavimo, pavyzdžiui, MTTP ir 
inovacijos, ir tai turėtų būti aiškiai 
matoma gerokai padidinus Sąjungos 
MTTPI finansavimą palyginti su 2013 m. 
finansavimo lygiu. 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 
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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;

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti didelio užmojo strategijos „Europa 2020“ tikslus, išspręsti didžiules 
problemas ir pateikti išėjimo iš dabartinės ekonominės krizės būdus, programai „Horizontas 
2020“ siūlomas 80 mlrd. EUR biudžetas nėra pakankamas ir nesiekia EP rekomendacijos 
programai skirti100 mlrd. EUR. Pasiūlytas biudžetas – tai tik kuklus padidinimas (apie 6 %) 
palyginti su 7BP finansavimo lygiu 2013 m.

Pakeitimas 230
Christian Ehler

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“ 

(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“ 
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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;

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, taip 
pat skatinti verslo mokslinius tyrimus ir 
investicijas į inovacijas ir remti 
technologinius ir taikomuosius 
mokslinius tyrimus, bandomąsias linijas, 
ankstyvo produktų patvirtinimo veiksmus 
ir pirminę gamybą didelio poveikio 
technologijomis;

Or. en

Pakeitimas 231
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
strategiją „Europa 20204“, 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 

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
strategiją „Europa 20204“, 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 
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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;

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 ir tyrėjai galėtų 
jomis pasinaudoti ir galėtų vykdyti 
pažangiausius mokslinius tyrimus ir diegti 
aukščiausios kokybės inovacijas;

Or. it

Pakeitimas 232
Gaston Franco

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 

(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 
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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;

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. 
Inovacijų politika ir sanglaudos politika 
turėtų būti labiau susietos paramą 
pramonės konkurencingumui perkeliant 
po pažangios specializacijos antrašte 
padedant tenkinti susijusių investicijų 
kapitalo poreikius. Tai būtų atsvara 
iniciatyvoms tam tikruose pasaulio 
regionuose, kurie pramonės 
investuotojams tapo kur kas patrauklesni 
nei Europa;

Or. fr

Pakeitimas 233
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
strategiją „Europa 20204“, 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 % 

(3) Sąjunga yra įsipareigojusi įgyvendinti 
strategiją „Europa 20204“, 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 % 
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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;

bendrojo vidaus produkto, ir parengti 
inovacijų intensyvumo rodiklį. Būtų 
pageidautina, kad ši reguliavimo sistema 
taip pat tarnautų kaip stimulas valstybėms 
narėms laipsniškai didinti biudžetus, 
kuriuos jos skiria MTTPI, siekiant 
nustatyti minimalų BVP procentą kaip 
kriterijų; vienas iš būdų paskatinti šį 
padidinimą būtų susieti minimalius 
dalyvavimo „Horizonto 2020“ darbo 
programose ir planuose reikalavimus su 
tuo, kaip valstybės narės, kuriose įsikūrę 
juridiniai subjektai teikiantys paraiškas, 
šių reikalavimų laikosi, nes tai skatintų 
pažangumą ir, ilgainiui, lygybę tarp 
valstybių. 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;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti vidutinės trukmės tikslą – įtraukti reikalavimą, susijusį su 
valstybių narių investicijomis į MTTPI, kaip vieną iš būtiniausių sąlygų, norint dalyvauti 
„Horizonto 2020“ veiksmuose, su tikslu pasiekti pažangumo lygių  pusiausvyrą visose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 234
Gunnar Hökmark
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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 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas;

(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 viešąsias 
išlaidas moksliniams tyrimams ir plėtrai 
padidinti, kad būtų pritrauktos privačios 
investicijos ir kad iki 2020 m. bendra jų 
suma 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;

Or. en

Pakeitimas 235
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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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 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas;

(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 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus, 
prisidėti prie Europos regionų augimo ir 
konvergencijos ir sudaryti pažangumui 
būtinas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 236
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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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 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas;

(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 ir politikos tikslų, 
visų pirma „Tausiai išteklius naudojančios 
Europos“, „Globalizacijos eros pramonės 
politikos“, klimato ir energetikos politikos 
tikslų 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;

Or. en

Pakeitimas 237
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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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 
susijusių strategijos „Europa 2020“ tikslų 
svarbus vaidmuo tenka sanglaudos 
politikai: ji gali padėti kurti pajėgumus ir 
sudaryti pažangumui būtinas sąlygas;

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

Or. en

Pakeitimas 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas paragino iš esmės 
supaprastinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą, 2011 m. gegužės 12 d. savo 
rezoliucijoje pabrėžė Inovacijų sąjungos 
svarbą Europai prisitaikant prie po krizės 
pasaulyje nusistovėsiančios tvarkos, 
2011 m. birželio 8 d. savo rezoliucijoje 
atkreipė dėmesį į svarbias išvadas, kurias 
būtina padaryti po tarpinio Septintosios 
bendrosios programos įvertinimo, o 
2011 m. rugsėjo 27 d. savo rezoliucijoje8

pritarė bendros strateginės mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo sistemos 
koncepcijai;

(5) 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas paragino iš esmės 
supaprastinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą, 2011 m. gegužės 12 d. savo 
rezoliucijoje pabrėžė Inovacijų sąjungos 
svarbą Europai prisitaikant prie po krizės 
pasaulyje nusistovėsiančios tvarkos, 
2011 m. birželio 8 d. savo rezoliucijoje 
atkreipė dėmesį į svarbias išvadas, kurias 
būtina padaryti po tarpinio Septintosios 
bendrosios programos įvertinimo, o 
2011 m. rugsėjo 27 d. savo rezoliucijoje 
pritarė bendros strateginės mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo sistemos 
koncepcijai. Programos „Horizontas 
2020“ biudžetas turėtų būti ženkliai 
padidintas palyginti su Septintąja 
pagrindų programa, įskaitant ne mažiau 
kaip 5 % bendrosios žemės ūkio politikos 
biudžeto 2014–2020 m. perkėlimą;

Or. en

Pakeitimas 239
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas paragino iš esmės 
supaprastinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą, 2011 m. gegužės 12 d. savo 
rezoliucijoje pabrėžė Inovacijų sąjungos 
svarbą Europai prisitaikant prie po krizės 
pasaulyje nusistovėsiančios tvarkos, 
2011 m. birželio 8 d. savo rezoliucijoje 
atkreipė dėmesį į svarbias išvadas, kurias 
būtina padaryti po tarpinio Septintosios 
bendrosios programos įvertinimo, o 
2011 m. rugsėjo 27 d. savo rezoliucijoje8

(5) 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas paragino iš esmės 
supaprastinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą, 2011 m. gegužės 12 d. savo 
rezoliucijoje pabrėžė Inovacijų sąjungos 
svarbą Europai prisitaikant prie po krizės 
pasaulyje nusistovėsiančios tvarkos, 
2011 m. birželio 8 d. savo rezoliucijoje 
atkreipė dėmesį į svarbias išvadas, kurias 
būtina padaryti po tarpinio Septintosios 
bendrosios programos įvertinimo, o 
2011 m. rugsėjo 27 d. savo rezoliucijoje8
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pritarė bendros strateginės mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo sistemos 
koncepcijai;

pritarė bendros strateginės mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo sistemos 
koncepcijai ir kartu paragino padidinti 
biudžetą dvigubai, palyginti su septintąja 
bendrąja programa;

Or. en

Pakeitimas 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas taip pat išreiškė 
abejonių dėl teisinio reikalavimo valstybių 
narių atstovų komitetams reikšti nuomonę 
dėl projektų, darančių poveikį etikai, 
saugumui ir gynybai, atrankos 
panaikinimo;

Or. en

Pagrindimas

Šis teisinis reikalavimas taikomas pagal 7-ąją bendrąją programą ir remiamas Europos 
Parlamento 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje taip pat yra susijęs su ES principu, pagal 
kurį turi būti gerbiama valstybių narių kultūrų įvairovė ir etikos klausimai, į kuriuos turi būti 
atsižvelgiama skiriant atitinkamą finansavimą, šiuo reikalavimu geriausiu įmanomu būdu 
palengvinamas informacijos Europos Parlamentui ir plačiajai visuomenei srautas, taip 
užtikrinant skaidrumą.

Pakeitimas 241
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 2011 m. gegužės 12 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl Inovacijų 
sąjungos buvo pabrėžiama, kad svarbu 
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spartinti inovacijas siekiant rasti išeitis 
spendžiant didžiuosius visuomenės 
uždavinius, su kuriais susiduria Europos 
visuomenė, t. y.:
– dabartiniai demografiniai pokyčiai: 
visuomenės senėjimas, augantis pasaulio 
gyventojų skaičius (maitinimasis, 
sveikata, ligų prevencija) urbanizacija, 
socialinė sanglauda ir migracija,
– perėjimas prie tausaus išteklių 
(biologinių ir nebiologinių) valdymo: 
klimato kaita, atsinaujinantieji energijos 
ištekliai ir energijos efektyvumas, 
efektyvus išteklių naudojimas, vandens 
stygius, potvyniai ir pastangos užtikrinti 
bei keisti ypatingos svarbos žaliavų 
išteklius,
– tvirtas, stabilus, tinkamas ir 
konkurencingas ekonomikos pagrindas: 
ekonomikos atsigavimas, žinių 
visuomenės valdymas, ES 
konkurencingumo ir darbo vietų 
skaičiaus didinimas.
Šie trys visuomenės uždaviniai yra susiję 
ir apima visus programos 
„Horizontas 2020“ antrajame ramstyje 
minimus uždavinius;

Or. en

Pakeitimas 242
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) vienas iš rimtų uždavinių, išdėstytų 
programos „Horizontas 2020“ nuostatose, 
yra klimato kaita. Todėl darytina išvada, 
kad klimatoginiai moksliniai tyrimai, 
kuriais tiriamos klimato kaitos priežastys, 
taip pat klimato kaitos poveikio prevencija 
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apibrėžiant galimybes optimaliai 
prisitaikyti, turėtų vaidinti svarbų 
vaidmenį; 

Or. pl

Pagrindimas

Tikslas yra geriau suprasti klimato kaitą, siekiant užkirsti kelią jo poveikiui ir atlikti brangių, 
bet reikalingų, investicijų pritaikymą.

Pakeitimas 243
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) komunikate „Europos biudžetas 2020“ 
Komisija pasiūlė sritims, kurias 2007–
2013 m. laikotarpiu aprėpia Septintoji 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa, Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrosios programos inovacijų dalis bei 
Europos inovacijos ir technologijos 
institutas (EIT), taikyti Bendrąją mokslinių 
tyrimų ir inovacijų strateginę programą ir 
taip padėti siekti strategijos „Europa 2020“ 
tikslo – lėšas moksliniams tyrimams ir 
plėtrai padidinti tiek, kad jos iki 2020 m. 
sudarytų 3 % BVP. Tame komunikate 
Komisija taip pat įsipareigojo klimato 
kaitos klausimą įtraukti į Europos Sąjungos 
išlaidų programas ir ne mažiau 20 % 
Europos Sąjungos biudžeto skirti su 
klimato kaita susijusiems tikslams; Kovos 
su klimato kaita veiksmai ir išteklių 
naudojimo efektyvumas – tai vienas kitą 
papildantys tikslai siekiant tvaraus 
vystymosi. Konkretūs tikslai, susiję su šiais 
abiem bendraisiais tikslais, turėtų būti 
papildomi kitas programos „Horizontas 
2020“ konkrečiais tikslais. Taigi 
prognozuojama, kad ne mažiau kaip 60 % 
viso programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto turėtų būti susiję su tvariu 
vystymusi. Be to, tikimasi, kad su klimatu 

(10) komunikate „Europos biudžetas 2020“ 
Komisija pasiūlė sritims, kurias 2007–
2013 m. laikotarpiu aprėpia Septintoji 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa, Konkurencingumo ir inovacijų 
bendrosios programos inovacijų dalis bei 
Europos inovacijos ir technologijos 
institutas (EIT), taikyti Bendrąją mokslinių 
tyrimų ir inovacijų strateginę programą ir 
taip padėti siekti strategijos „Europa 2020“ 
tikslo – lėšas moksliniams tyrimams ir 
plėtrai padidinti tiek, kad jos iki 2020 m. 
sudarytų 3 % BVP. Tame komunikate 
Komisija taip pat įsipareigojo klimato 
kaitos klausimą įtraukti į Europos Sąjungos 
išlaidų programas ir ne mažiau 20 % 
Europos Sąjungos biudžeto skirti su 
klimato kaita susijusiems tikslams; Kovos 
su klimato kaita veiksmai ir išteklių 
naudojimo efektyvumas – tai vienas kitą 
papildantys tikslai siekiant tvaraus 
vystymosi. Konkretūs tikslai, susiję su šiais 
abiem bendraisiais tikslais, turėtų būti 
papildomi kitas programos „Horizontas 
2020“ konkrečiais tikslais;
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susijusios išlaidos turėtų viršyti 35 % 
biudžeto, įskaitant tarpusavyje 
suderinamas priemones, skirtas išteklių 
naudojimo efektyvumui padidinti. 
Komisija turėtų teikti informaciją apie 
pagalbos, susijusios su klimato kaitos 
tikslų siekimu, mastą ir rezultatus. Su 
klimatu susijusios išlaidos pagal 
programą „Horizontas 2020“ turėtų būti 
kontroliuojamos vadovaujantis tame 
komunikate nustatytais metodais;

Or. de

Pakeitimas 244
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) komunikate „Europos biudžetas 
2020“13 Komisija pasiūlė sritims, kurias 
2007–2013 m. laikotarpiu aprėpia 
Septintoji bendroji mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa, Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrosios programos inovacijų 
dalis bei Europos inovacijos ir 
technologijos institutas (EIT), taikyti 
Bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strateginę programą ir taip padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslo – lėšas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai padidinti 
tiek, kad jos iki 2020 m. sudarytų 3 % 
BVP. Tame komunikate Komisija taip pat 
įsipareigojo klimato kaitos klausimą
įtraukti į Europos Sąjungos išlaidų 
programas ir ne mažiau 20 % Europos 
Sąjungos biudžeto skirti su klimato kaita
susijusiems tikslams; Kovos su klimato 
kaita veiksmai ir išteklių naudojimo 
efektyvumas – tai vienas kitą papildantys 
tikslai siekiant tvaraus vystymosi. 
Konkretūs tikslai, susiję su šiais abiem 
bendraisiais tikslais, turėtų būti papildomi 

(10) komunikate „Europos biudžetas 
2020“13 Komisija pasiūlė sritims, kurias 
2007–2013 m. laikotarpiu aprėpia 
Septintoji bendroji mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa, Konkurencingumo ir 
inovacijų bendrosios programos inovacijų 
dalis bei Europos inovacijos ir 
technologijos institutas (EIT), taikyti 
Bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strateginę programą ir taip padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslo – lėšas 
moksliniams tyrimams ir plėtrai padidinti 
tiek, kad jos iki 2020 m. sudarytų 3 % 
BVP. Tame komunikate Komisija taip pat 
įsipareigojo klimato kaitos klausimus
įtraukti į Europos Sąjungos išlaidų 
programas ir ne mažiau 20 % Europos 
Sąjungos biudžeto skirti su klimato ir 
energijos paketu susijusiems tikslams; 
Šios srities veiksmai ir išteklių naudojimo 
efektyvumas – tai vienas kitą papildantys 
tikslai siekiant tvaraus vystymosi, t. y. 
vystymosi, kuriuo atsižvelgiama į socialinę 
sanglaudą, ekologiją ir ekonominį 
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kitas programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiais tikslais. Taigi prognozuojama, 
kad ne mažiau kaip 60 % viso programos 
„Horizontas 2020“ biudžeto turėtų būti 
susiję su tvariu vystymusi. Be to, tikimasi, 
kad su klimatu susijusios išlaidos turėtų 
viršyti 35 % biudžeto, įskaitant tarpusavyje 
suderinamas priemones, skirtas išteklių 
naudojimo efektyvumui padidinti. 
Komisija turėtų teikti informaciją apie 
pagalbos, susijusios su klimato kaitos 
tikslų siekimu, mastą ir rezultatus. Su 
klimatu susijusios išlaidos pagal programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti 
kontroliuojamos vadovaujantis tame 
komunikate nustatytais metodais;

konkurencingumą. Konkretūs tikslai, 
susiję su šiais abiem bendraisiais tikslais, 
turėtų būti papildomi kitas programos 
„Horizontas 2020“ konkrečiais tikslais. 
Taigi prognozuojama, kad ne mažiau kaip 
60 % viso programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto turėtų būti susiję su tvariu 
vystymusi. Be to, tikimasi, kad su klimato 
kaitos padariniais susijusios išlaidos turėtų 
viršyti 35 % biudžeto, įskaitant tarpusavyje 
suderinamas priemones, skirtas išteklių 
naudojimo efektyvumui padidinti. 
Komisija turėtų teikti informaciją apie 
pagalbos, susijusios su klimato kaitos 
tikslų siekimu, mastą ir rezultatus. Su 
klimatu susijusios išlaidos pagal programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti 
kontroliuojamos vadovaujantis tame 
komunikate nustatytais metodais;

Or. pl

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinami tikslai, kuriems iš ES biudžeto bus skirta nemažai lėšų, siekiant 
skatinti tvarų vystymąsi.

Pakeitimas 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Sąjungos bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje
„Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 
2020“) iškelti trys pagrindiniai prioritetai, 
t. y. mokslo pažangumo užtikrinimas 
siekiant stiprinti pasaulinio lygio Sąjungos 
mokslo pažangumą, pramonės pirmavimo 
skatinimas, kad būtų remiamas verslas, 
įskaitant mažąsias ir vidutines įmones
(MVĮ), ir inovacijos bei visuomenės 
uždavinių sprendimas siekiant tiesiogiai 
spręsti strategijoje „Europa 2020“ 
nurodytas užduotis ir šiuo tikslu remiant 

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

visą sritį – nuo mokslinių tyrimų iki rinkos 
– apimančią veiklą. Nors Sąjungos 
pridėtinė vertė daugiausia kuriama 
finansuojant pasirengimo veikti 
konkurencinėje aplinkoje, 
tarpvalstybinius, bendrus mokslinius 
tyrimus, kurie turėtų sudaryti programos 
„Horizontas 2020“ pagrindą, taip pat 
reikia pabrėžti, kad derėtų kuo plačiau
naudoti bei skleisti žinias, sukurtas 
vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, dar 
prieš pradedant jas naudoti komerciniais 
tikslais. Todėl pagal programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti remiami 
visi mokslinių tyrimų ir inovacijų 
grandinės etapai, įskaitant 
fundamentinius mokslinius tyrimus, 
taikomuosius mokslinius tyrimus, žinių 
perkėlimą, novatoriškas finansavimo 
priemones, taip pat netechnologines ir 
socialines inovacijas. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti taikoma 
slankioji skalė, pagal kurią kuo labiau 
veikla priartėja prie rinkos, tuo mažesnė 
jos dalis turėtų būti finansuojama pagal 
programą „Horizontas 2020“, didesnė 
dalis turėtų pritraukti finansavimą iš kitų 
šaltinių, pavyzdžiui, struktūrinių fondų, 
nacionalinių ir (arba) regioninių fondų 
arba privataus sektoriaus. Programos
„Horizontas 2020“ prioritetai taip pat 
turėtų būti remiami pagal Euratomo 
sutarties branduolinių mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą;

Or. en

Pakeitimas 246
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje
„Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 
2020“) iškelti trys pagrindiniai prioritetai, 
t. y. mokslo pažangumo užtikrinimas 
siekiant stiprinti pasaulinio lygio Sąjungos 
mokslo pažangumą, pramonės pirmavimo 
skatinimas, kad būtų remiamas verslas, 
įskaitant mažąsias ir vidutines įmones
(MVĮ), ir inovacijos bei visuomenės 
uždavinių sprendimas siekiant tiesiogiai 
spręsti strategijoje „Europa 2020“ 
nurodytas užduotis ir šiuo tikslu remiant 
visą sritį – nuo mokslinių tyrimų iki rinkos 
– apimančią veiklą. Nors Sąjungos 
pridėtinė vertė daugiausia kuriama 
finansuojant pasirengimo veikti 
konkurencinėje aplinkoje, 
tarpvalstybinius, bendrus mokslinius 
tyrimus, kurie turėtų sudaryti programos 
„Horizontas 2020“ pagrindą, taip pat 
reikia pabrėžti, kad derėtų kuo plačiau
naudoti bei skleisti žinias, sukurtas 
vykdant veiklą, kuriai teikiama parama, dar 
prieš pradedant jas naudoti komerciniais 
tikslais. Todėl pagal programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti remiami 
visi mokslinių tyrimų ir inovacijų 
grandinės etapai, įskaitant 
fundamentinius mokslinius tyrimus, 
taikomuosius mokslinius tyrimus, žinių 
perkėlimą, novatoriškas finansavimo 
priemones, taip pat netechnologines ir 
socialines inovacijas. Programa 
„Horizontas 2020“ turėtų paskanti gauti 
finansavimą iš kitų šaltinių, pagal ją 
artimesnė rinkai veikla turėtų pritraukti 
finansavimą iš struktūrinių fondų, 
nacionalinių ir (arba) regioninių fondų 
arba privataus sektoriaus. Programos
„Horizontas 2020“ prioritetai taip pat 
turėtų būti remiami pagal Euratomo 
sutarties branduolinių mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą;

Or. en
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Pagrindimas

MTTP ir inovacijų diegimo veiklai turėtų būti numatytas nenutrūkstamas finansavimas, tačiau 
turėtų būti išlaikoma tinkama pusiausvyra. Programos „Horizontas 2020“ pagrindą ir toliau 
turėtų sudaryti tarpvalstybiniai, bendri pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje MTTP 
projektai, o šių projektų rezultatai turėtų turėti realų poveikį ir turėtų būti geriau naudojami 
kuriant naujus produktus ir paslaugas, taip padedant spręsti visuomenės uždavinius ir 
išnaudoti ekonomikos galimybes. Kuo arčiau prie rinkos veikla priartėja, tuo mažiau reikia 
finansavimo, ir pageidautina, kad pagal „Horizontą 2020“ ir finansavimo dydis būtų susietas 
su veiklos pobūdžiu.

Pakeitimas 247
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

„Horizontas 2020“ prioritetai taip pat 
turėtų būti remiami pagal Euratomo 
sutarties branduolinių mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą;

Or. en

Pakeitimas 248
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant užtikrinti tinkamą 
konsensusu grindžiamų ir daugiau 
trikdžių keliančių mokslinių tyrimų, 
technologijų plėtros ir inovacijų balansą, 
mažiausiai 35 proc. visuomenės 
uždaviniams ir pramonės pirmavimui 
skirto biudžeto turėtų būti taikomas 
principas „iš apačios į viršų“ ir atviri 
konkursai (be iš anksto nustatytų 
konkursų temų), atviri visų rūšių 
dalyviams. Be to, reikėtų rasti tinkamą 
visuomenės uždavinių ir pažangiųjų bei 
industrijos technologijų pusiausvyrą tarp 
mažų ir didesnių projektų, atsižvelgiant į 
konkretaus sektoriaus struktūrą, veiklos 
pobūdį, technologijas ir mokslinių tyrimų 
aplinką;

Or. en

Pakeitimas 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) nors Sąjungos pridėtinė vertė 
daugiausia kuriama finansuojant 
pasirengimo veikti konkurencinėje 
aplinkoje, tarpvalstybinius, bendrus 
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mokslinius tyrimus, kuriems programoje 
„Horizontas 2020“ turėtų būti numatyta 
skirti bent jau tokią pat sumą kaip 
Septintojoje bendrojoje programoje, reikia 
ypač pabrėžti perėjimą prie inovacijų 
finansavimo pagal programą „Horizontas 
2020“. Spartaus inovacijų diegimo 
priemonė sudaro sąlygas paspartinti 
atrankos procesą ir jos struktūra dera prie 
paskirties, o visa tai užtikrina spartų 
inovatyvių projektų įgyvendinimą. Pagal 
programą „Horizontas 2020“ turėtų būti 
remiami visi inovacijų grandinės etapai, 
įskaitant novatoriškas finansavimo 
priemones, taip pat netechnologines ir 
socialines inovacijas;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu teikti nenutrūkstamą paramą MTTP ir inovacijų diegimo veiklai, siekiant užtikrinti 
veiksmingą žinių ir technologijų perdavimą, tačiau turėtų būti išlaikoma tinkama pusiausvyra. 
Programos „Horizontas 2020“ pagrindą ir toliau turėtų sudaryti tarpvalstybiniai, bendri 
pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje MTTP projektai, o kartu turėtų būti dedama 
daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad šių projektų rezultatai turėtų realų poveikį ir būtų 
naudojami kuriant naujus produktus ir paslaugas, taip padedant spręsti visuomenės 
uždavinius ir išnaudoti ekonomikos galimybes.

Pakeitimas 251
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atsižvelgdamos į būtinybę stiprinti 
mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų 
žinių trikampį, žinių ir inovacijų bendrijos 
prie Europos inovacijos ir technologijos 
instituto turėtų aktyviai dalyvauti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
(įskaitant visuomenės uždavinius) – visų 
pirma integruoti mokslinius tyrimus, 
švietimą ir inovacijas; Siekiant užtikrinti 
programos „Horizontas 2020“ 

(13) atsižvelgdamos į būtinybę stiprinti 
mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų 
žinių trikampį, žinių ir inovacijų bendrijos 
prie Europos inovacijos ir technologijos 
instituto turėtų aktyviai dalyvauti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
(įskaitant visuomenės uždavinius) – visų 
pirma integruoti mokslinius tyrimus, 
švietimą ir inovacijas; Siekiant įvertinti 
ŽIB papildomą naudą palyginti su kitomis 
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papildomumą ir tinkamą lėšų 
panaudojimą, finansinis įnašas Europos 
inovacijos ir technologijos institutui 
turėtų būti skirtas dviem asignavimais; 
antrasis bus persvarstomas;

viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystės rūšimis, Komisija turėtų 
atlikti visų rūšių viešojo ir privataus 
sektorių partnerysčių, sukurtų pagal jos 
skirtingas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programas, įvertinimą, su tikslu 
racionalizuoti bei supaprastinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvę būsimojoje 
bendrojoje programoje. Vykdant 
vertinimą bus vertinami veiksmingiausi, 
atviriausi ir skaidriausi steigimo ir 
valdymo modeliai siekiant užtikrinti, kad 
dalyvautų daug įvairių susijusių 
suinteresuotųjų subjektų ir veikėjų, 
įskaitant visų pirma universitetus, 
mokslinių tyrimų organizacijas ir MVĮ;

Or. en

Pakeitimas 252
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atsižvelgdamos į būtinybę stiprinti 
mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų 
žinių trikampį, žinių ir inovacijų bendrijos 
prie Europos inovacijos ir technologijos 
instituto turėtų aktyviai dalyvauti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
(įskaitant visuomenės uždavinius) – visų 
pirma integruoti mokslinius tyrimus, 
švietimą ir inovacijas; Siekiant užtikrinti 
programos „Horizontas 2020“ 
papildomumą ir tinkamą lėšų panaudojimą, 
finansinis įnašas Europos inovacijos ir 
technologijos institutui turėtų būti skirtas 
dviem asignavimais; antrasis bus 
persvarstomas;

(13) atsižvelgdamos į būtinybę stiprinti 
mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų 
žinių trikampį, žinių ir inovacijų bendrijos 
prie Europos inovacijos ir technologijos 
instituto turėtų aktyviai dalyvauti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
(įskaitant visuomenės uždavinius) – visų 
pirma integruoti mokslinius tyrimus, 
švietimą ir inovacijas; ETI yra vienintelė 
priemonė programoje „Horizontas 2020“, 
kuria daug dėmesio skiriama žinių 
trikampio mokomajam aspektui ir kuri 
žada įveikti „Europos paradoksą“ ugdant 
verslumą, nes tai paskatins kurti 
inovatyvias, žiniomis pagrįstas verslą 
pradedančias įmones ir nuo pagrindinės 
bendrovės atsiskiriančias įmones. Siekiant 
užtikrinti programos „Horizontas 2020“ 
papildomumą ir tinkamą lėšų panaudojimą, 
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finansinis įnašas Europos inovacijos ir 
technologijos institutui turėtų būti skirtas 
dviem asignavimais; antrasis bus 
persvarstomas, remiantis viso EIT ir 
atskirų ŽIB rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 253
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) programa „Horizontas 2020“ turėtų 
padėti siekti Europos inovacijų 
partnerysčių tikslų, laikantis pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“: suburti 
visus suinteresuotus visos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų grandinės subjektus, 
kad būtų racionalizuotos, supaprastintos ir 
geriau koordinuojamos priemonės ir 
iniciatyvos;

(14) programa „Horizontas 2020“ turėtų 
padėti siekti Europos inovacijų 
partnerysčių tikslų, laikantis pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų sąjunga“: suburti 
visus suinteresuotus visos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų grandinės subjektus, 
ypatingą dėmesį skiriant tam, kad būtų 
įtrauktos mažos ir vidutinės įmonės 
(MVĮ), maži ir vidutinio dydžio 
universitetai, maži mokslinių tyrimų 
centrai ir pilietinė visuomenė, kad būtų 
racionalizuotos, supaprastintos ir geriau 
koordinuojamos priemonės ir iniciatyvos;

Or. en

Pakeitimas 254
Catherine Trautmann

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, 

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

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, kurių dalyvavimo 
mokslinių tyrimų programose lygis per 
žemas, nepaisant jau taikomų priemonių,
aktyviai joje dalyvauti ir priimti naujus 
dalyvius, ypač iš pilietinės visuomenės; 
pagal programą „Horizontas 2020“
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. fr

Pakeitimas 255
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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 užkirsti kelią finansinėms 
klaidoms ir jas mažinti;

Or. en

Pakeitimas 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) atsižvelgiant į veiksmus, kuriais 
siekiama dar labiau išorei perkelti 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą, perkėlimo metodas ir mastas 
turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į 
nepriklausomo poveikio vertinimo, kuriuo 
įvertinami visi perkėlimo privalumai, 
pavyzdžiui, bendrosios technologijų 
iniciatyvos, viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės arba mokslinių tyrimų 
vykdomosios įstaigų, rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 257
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) atvirieji konkursai su specialiomis 
paspartintomis procedūromis turėtų būti 
taikomi ir bendrai vykdomiems MTTP 
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tam tikrose laiko požiūriu svarbiose 
srityse, kad būtų pagreitintas mokslinių 
tyrimų rezultatų eksploatavimas ir 
užtikrinta, kad bus sudarytos sąlygos, kai 
greitis yra labai svarbus;

Or. en

Pakeitimas 258
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) atsižvelgiant į tai, kad Komisija 
ketina Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimą labiau perkelti 
išorei, perkėlimo metodas ir mastas turėtų 
būti nustatomi atsižvelgiant į 
nepriklausomo poveikio vertinimo 
išvadas; šiuo vertinimu turėtų būti 
įvertinti visi įvairių rūšių perkėlimo išorei 
privalumai ir trūkumai, įskaitant 
bendrąsias technologijų iniciatyvas, 
partnerystės programų susitarimus ir 
įstaigas, pavyzdžiui, Mokslinių tyrimų 
vykdomąją įstaigą, sprendžiant kainos, 
veiksmingumo, spartos ir kokybės 
klausimus, ir remiantis visų 
suinteresuotųjų subjektų patirtimi 
Europos mokslinių tyrimų srityje;

Or. fr

Pakeitimas 259
Francisco Sosa Wagner

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

(15a) turėtų būti atsižvelgta į Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kurią 
Europos Sąjunga ratifikavo 2010 m. 
gruodžio 23 d.;

Or. es

Pagrindimas

Nuoroda į šią Konvenciją pasitarnaus kaip priminimas apie neįgaliųjų teises.

Pakeitimas 260
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) atsižvelgiant į Europos Komisijos 
pareikštus ketinimus imtis tolimesnių 
veiksmų Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo perkeliamo išorei 
srityje, perkėlimo metodas ir mastas 
turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į 
nepriklausomo poveikio vertinimo 
rezultatus. Vertinimu turėtų būti įvertinti 
visi įvairių rūšių perkėlimo išorei 
privalumai ir trūkumai (pavyzdžiui, BTI, 
PGP, MTVĮ), atsižvelgiant į kainą, 
veiksmingumą, spartą ir kokybę, taip pat į 
įvairių suinteresuotųjų subjektų Europos 
mokslinių tyrimų srityje siūlymus;

Or. en

Pakeitimas 261
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) atvirieji konkursai su specialiomis 
paspartintomis procedūromis turėtų būti 
taikomi ir bendrai vykdomiems MTTP 
tam tikrose laiko požiūriu svarbiose 
srityse, kad būtų užtikrinta, jog mokslinių 
tyrimų rezultatai galėtų būti panaudojami 
greičiau;

Or. fr

Pakeitimas 262
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pagal SESV 182 straipsnio 1 dalį 
bendrojoje programoje nustatomas 
didžiausia bendra paramos suma ir 
išsamios Sąjungos finansinio dalyvavimo 
bendrojoje programoje taisyklės bei 
atitinkamos kiekvienai iš veiklos krypčių 
tenkančios dalys;

(16) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 182 straipsnio 1 dalį bendrojoje 
programoje nustatomas didžiausia bendra 
paramos suma ir išsamios Sąjungos 
finansinio dalyvavimo bendrojoje 
programoje taisyklės bei atitinkamos 
kiekvienai iš veiklos krypčių pagal šios 
sutarties 180 straipsnį tenkančios dalys;

Or. fr

Pakeitimas 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) pagal SESV 182 straipsnio 1 dalį 
bendrojoje programoje nustatomas 
didžiausia bendra paramos suma ir 
išsamios Sąjungos finansinio dalyvavimo 

(16) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 182 straipsnio 1 dalį bendrojoje 
programoje nustatomas didžiausia bendra 
paramos suma ir išsamios Sąjungos 
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bendrojoje programoje taisyklės bei 
atitinkamos kiekvienai iš veiklos krypčių 
tenkančios dalys;

finansinio dalyvavimo bendrojoje 
programoje taisyklės bei atitinkamos 
kiekvienai iš veiklos krypčių pagal šios 
sutarties 180 straipsnį tenkančios dalys;

Or. fr

Pagrindimas

SESV 180 straipsnyje numatomos veiklos rūšys, kurios gali būti vykdomos pagal programą, o 
182 straipsnyje „nustato[ma] Sąjungos finansinio dalyvavimo, vykdant pamatinę programą, 
maksima[i] bendr[a] sum[a] ir išsam[ios] taisykl[ės] bei atitinkam[os] jos dal[ys] kiekvienai 
nustatytai veiklos sričiai“.

Pakeitimas 264
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant suteikti Europos 
Parlamentui galimybę vykdyti jam 
numatytą politinės kontrolės funkciją ir 
siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
atskaitomybę, kaip nustatyta Sutartyje, 
Komisija turėtų tinkamai ir reguliariai 
informuoti Europos Parlamentą apie 
visus atitinkamus programos 
įgyvendinimo aspektus, įskaitant darbo 
programų rengimą ir sudarymą, biudžeto 
paskirstymo tikslinimą ir galimą tokio 
tikslinimo poreikį, taip pat veiklos 
rodiklių, susijusių su pasiektais tikslais ir 
numatytais rezultatais, rengimą;

Or. en

Pakeitimas 265
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ gali būti rengiamos papildomos 
programos, kurios gali dalyvauti tik tam 
tikros valstybės narės, Sąjunga gali 
dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės;

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ gali būti rengiamos papildomos 
programos, kurios gali dalyvauti tik tam 
tikros valstybės narės, Sąjunga gali 
dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės. Kitos bendros 
įmonės  pagal SESV 187 straipsnį 
neturėtų būti steigiamos. Viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerysčių 
sukūrimas turėtų būti išskirtinis ir 
pagrįstas įrodymu, kad jokio kito tipo 
finansavimo mechanizmu nebuvo galima 
pasiekti tų pačių tikslų. Be to, Komisija 
turėtų atlikti išsamų įvairių rūšių 
sudarytų viešųjų ir privačių partnerysčių 
vertinimą ir apžvalgą (įskaitant 
bendrąsias technologijų iniciatyvas, pagal 
2009 m. Europos ekonomikos atgaivinimo 
programą sudarytas viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes, Europos pramonės 
iniciatyvą, įgyvendinamą pagal Europos 
strateginį energetikos technologijų planą 
ir Europos technologijų instituto žinių ir 
inovacijų bendruomenes), siekdama 
nustatyti veiksmingiausią, atviriausią ir 
skaidriausią valdymą ir veikimo taisykles, 
nes tai sudarys sąlygas dalyvauti kuo 
didesniam skaičiui atitinkamų 
suinteresuotų subjektų, daugeliui MVĮ, 
kurti žinias ir jomis dalytis bei atitinkamai 
vengti interesų konfliktų;

Or. en

Pakeitimas 266
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis



PE492.656v01-00 38/181 AM\906699LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ gali būti rengiamos papildomos 
programos, kurios gali dalyvauti tik tam 
tikros valstybės narės, Sąjunga gali 
dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės;

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“, specialiomis sąlygomis ir 
apsvarsčius kiekvieną konkretų atvejį, gali 
būti rengiamos papildomos programos, 
kurios gali dalyvauti tik tam tikros 
valstybės narės, Sąjunga gali dalyvauti 
kelių valstybių narių įgyvendinamose 
programose, arba gali būti steigiamos 
bendros įmonės ar taikomos kitos SESV 
184, 185 ir 187 straipsniuose apibrėžtos 
priemonės. Šios papildomos programos ir 
priemonės turėtų turėti aiškią ES 
pridėtinę vertę, būti pagrįstos tikromis 
partnerystėmis, papildyti kitą pagal 
programą „Horizontas 2020“ vykdomą 
veiklą ir būti kuo labiau įtraukios 
valstybių narių, MVĮ ar pramonės, 
universitetų ir mokslinių tyrimų bei 
technologijų organizacijų dalyvavimo 
požiūriu;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme buvo akcentuojama 7BP atsiradusi tendencija tam tikrą biudžeto dalį skirti 
užsakomosioms paslaugoms, kuriant partnerystes. Kadangi pasirinkus šią galimybę tikėtina, 
kad lėšos bus aktyviau naudojamos kaip svertas ir kadangi ji atitinka principą, pagal kurį 
reikia labiau susieti Europos mokslinių tyrimų aplinką, pernelyg didelis pasitikėjimas šios 
rūšies sistemomis (viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės ir viešojo sektoriaus subjektų 
partnerystės) dabar gali neduoti norimų rezultatų ir šiomis sistemomis galbūt pasinaudos tik 
keli subjektai, o tai sudarys sąlygas tolesniam mūsų mokslo ir technologijų bazės skaidymuisi.

Pakeitimas 267
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ gali būti rengiamos papildomos 

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ specialiomis sąlygomis gali būti 
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programos, kurios gali dalyvauti tik tam 
tikros valstybės narės, Sąjunga gali 
dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės;

rengiamos (tam tikromis sąlygomis) 
papildomos programos, kuriose gali 
dalyvauti tik tam tikros valstybės narės, 
Sąjunga gali dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės. Šios papildomos 
programos ir priemonės turėtų turėti 
aiškią Sąjungos pridėtinę vertę, būti 
pagrįstos tikromis partnerystėmis, 
papildyti kitą pagal programą 
„Horizontas 2020“ vykdomą veiklą ir būti 
kuo labiau įtraukios valstybių narių arba 
ES pramonės dalyvavimo požiūriu;

Or. fr

Pakeitimas 268
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ gali būti rengiamos papildomos 
programos, kurios gali dalyvauti tik tam 
tikros valstybės narės, Sąjunga gali 
dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės;

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ specialiomis sąlygomis gali būti 
rengiamos papildomos programos, kurios 
gali dalyvauti tik tam tikros valstybės 
narės, Sąjunga gali dalyvauti kelių 
valstybių narių įgyvendinamose 
programose, arba gali būti steigiamos 
bendros įmonės ar taikomos kitos SESV 
184, 185 ir 187 straipsniuose apibrėžtos 
priemonės. Šios papildomos programos ir 
priemonės turėtų turėti aiškią Sąjungos 
pridėtinę vertę, būti pagrįstos tikromis 
partnerystėmis, papildyti kitą pagal 
programą „Horizontas 2020“ vykdomą 
veiklą ir būti kuo labiau įtraukios 
valstybių narių arba ES pramonės 
dalyvavimo požiūriu;

Or. es
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apibrėžti atvejus, kai vos kelios valstybės narės gali turėti galimybę 
pasinaudoti papildomomis programomis ir priemonėmis, kuriomis nustatytos specialios 
sąlygos, kurias privaloma atitikti.

Pakeitimas 269
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ gali būti rengiamos papildomos 
programos, kurios gali dalyvauti tik tam 
tikros valstybės narės, Sąjunga gali 
dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės;

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ specialiomis ir skaidriomis 
sąlygomis gali būti rengiamos papildomos 
programos, kurios gali dalyvauti tik tam 
tikros valstybės narės, Sąjunga gali 
dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius, įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ pirmenybė turėtų būti 
teikiama atsakingiems moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, t. y. visuomenės
subjektai (mokslo darbuotojai, piliečiai ir 
pilietinė visuomenė, politiką formuojantys 
asmenys ir pramonė) turėtų aktyviai 
dalyvauti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
procese, ypač turėtų būti užtikrinama, kad 
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gauti mokslinių žinių, rengiamos į piliečių 
ir pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos patikimos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą, turėtų 
būti populiarinamas mokslinis švietimas,
užtikrinamas su etika susijusių teisės aktų 
paisymas ir skatinama laikytis 
aukščiausių etinių standartų pasaulio 
mastu, didinamas viešai finansuojamų 
mokslinių tyrimų rezultatų, ypač 
mokslinių publikacijų ir duomenų, 
prieinamumas ir pakartotinis naudojimas,
sudaromos palankesnės sąlygos gauti 
mokslinių žinių, kuriama valdymo 
sistema, pagal kurią būtų atsižvelgiama į 
piliečių ir pilietinės visuomenės problemas 
bei lūkesčius, ir sudaromos palankios 
sąlygos dalyvauti programos „Horizontas 
2020“ veikloje;

Or. en

Pakeitimas 271
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius, įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ turėtų būti: skatinamas
piliečių, pilietinės visuomenės ir
visuomenės subjektų (mokslo darbuotojų, 
piliečių ir pilietinės visuomenės, politiką 
formuojančių asmenų ir pramonės) 
aktyvus dalyvavimas ir sąmoningas 
įsitraukimas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų procesą,  užtikrinama, kad būtų 
atsižvelgiama į lyčių aspektą; skatinamas 
puikus mokslinis švietimas; užtikrinamas 
su etika susijusių teisės aktų paisymas ir 
skatinama laikytis aukščiausių etinių 
standartų pasaulio mastu; didinamas 
viešai finansuojamų mokslinių tyrimų 
rezultatų, ypač mokslinių publikacijų ir 
duomenų, prieinamumas ir pakartotinis 
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naudojimas; rengiamos į piliečių ir 
pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos atsakingų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir
stiprinamas jų dalyvavimas nustatant
programos „Horizontas 2020“ veiklos 
mokslinių tyrimų prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 272
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius, įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ pirmenybė turėtų būti 
teikiama atsakingiems moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, t. y. visuomenės 
subjektai (mokslo darbuotojai, piliečiai ir 
pilietinė visuomenė, politiką formuojantys 
asmenys ir pramonė) turėtų aktyviai 
dalyvauti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
procese, ypač užtikrinant, kad būtų 
atsižvelgiama į lyčių aspektą, turėtų būti 
populiarinamas mokslinis švietimas, 
sudaromos palankesnės sąlygos gauti 
mokslinių žinių, rengiamos į piliečių ir 
pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos atsakingų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir 
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patobulinamas konstatuojamosios dalies formulavimas, sustiprinama mintis, 
kad gali dalyvauti visi visuomenės subjektai ir pabrėžiama, kad turi būti atsižvelgiama į lyčių 
aspektą.
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Pakeitimas 273
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t. 
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, sudaromos palankesnės sąlygos 
gauti mokslinių žinių sukuriant visų 
mokslinių tyrimų rezultatų duomenų 
saugyklą, rengiamos į piliečių ir pilietinės 
visuomenės problemas bei lūkesčius 
orientuotos atsakingų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkės ir sudaromos 
palankios sąlygos dalyvauti programos 
„Horizontas 2020“ veikloje. Piliečių ir 
pilietinės visuomenės dalyvavimas turėtų 
būti susietas su visuomenės informavimo 
veikla siekiant sukurti ir išlaikyti 
visuomenės paramą programai;

Or. en

Pakeitimas 274
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama 

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

sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t.
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, naikinama skaitmeninė, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų atskirtis ir 
sprendžiamas skaitmeninio neraštingumo 
klausimas, sudaromos palankesnės sąlygos 
gauti mokslinių žinių, rengiamos į piliečių 
ir pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos atsakingų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir 
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

Or. en

Pakeitimas 275
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 276
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Europos regionų valdžios 
institucijos vaidina svarbų vaidmenį 
įgyvendinant Europos mokslinių tyrimų 
sritį ir užtikrinant veiksmingą Sąjungos 
finansinių priemonių koordinavimą, ypač 
stiprinant ryšius tarp programos 
„Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų, 
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pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas. Regionai taip pat vaidina 
ypatingą vaidmenį skleidžiant informaciją 
apie programos „Horizontas 2020“ 
rezultatus ir juos įgyvendinant bei siūlant 
papildomas finansavimo priemones, 
pavyzdžiui, viešųjų pirkimų;

Or. en

Pakeitimas 278
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ reikėtų reaguoti į kintančias mokslo 
ir technologijų, pramonės, politikos ir 
visuomenės galimybes ir poreikius. Dėl 
transdisciplininio visuomenės uždavinių 
pobūdžio, taip pat dėl svarbiausių 
sujungimų ir sąsajų programoje 
„Horizontas 2020“ poreikio, būtina įsteigti 
valdančiąsias tarybas. Tarybos turėtų būti
sudarytos iš susijusių mokslo, pramonės, 
galutinių vartotojų bendruomenių ir 
pilietinės visuomenės suinteresuotųjų 
subjektų, kurių reputacija nekelia jokių 
abejonių ir kurie turi atitinkamos 
patirties, užtikrinant visų susijusių 
sektorių ir mokslinių tyrimų sričių 
įvairovę. Tarybos turėtų prisidėti 
konsultuodamos Komisiją visos susijusių 
visuomenės uždavinių strategijos, darbo 
programų kūrimo ir kvietimų teikti 
paraiškas sričių ir kriterijų klausimais;

Or. en

Pagrindimas

Perėjimui prie didesnio kelių disciplinų apėmimo, transdiscpliniškumo ir tarpdalykiškumo 
(pereinant nuo temų prie didžiųjų iššūkių) reikia naujo mechanizmo, kuriuo nustatoma 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė, kuri kuris turėtų apimti visą mokslinių tyrimų, 
pramonės ir visuomenės suinteresuotųjų subjektų įvairovę, taip pat ir galutinius vartotojus.

Pakeitimas 279
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ reikėtų reaguoti į kintančias mokslo 
ir technologijų, pramonės, politikos ir 
visuomenės galimybes ir poreikius.
Pavyzdžiui, darbotvarkės turėtų būti 
rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant su 
visų susijusių sektorių suinteresuotaisiais 
subjektais ir būti pakankamai lanksčios, 
kad būtų galima atsižvelgti į naujus 
pokyčius ir taikyti principą „iš apačios į 
viršų“, ypač besikuriančio mokslo ir 
technologijų srityse ir tarpdalykiniuose 
bei transdiscipliniuose moksliniuose 
tyrimuose. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolat turėtų būti 
naudojamasi išorės konsultacijomis. Į 
atitinkamų struktūrų, kaip antai Europos
inovacijos ir technologijos instituto (EIT) 
ir jo Žinių ir inovacijų bendruomenių 
(ŽIB), Europos technologijų platformų, 
bendrų programavimo iniciatyvų ir 
Europos inovacijų partnerysčių, indėlį bus 
visiškai atsižvelgta, turint omenyje itin 
svarbų jų vaidmenį mokslinių tyrimų 
poreikių nustatymo procese;

Or. en

Pakeitimas 280
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ reikėtų reaguoti į kintančias piliečių, 
visuomenės, politikos, mokslo ir 
technologijų, pramonės galimybes ir 
poreikius. Darbotvarkės turėtų būti 
rengiamos skaidriai, įtraukiant kuo 
daugiau dalyvių ir glaudžiai 
bendradarbiaujant su visų susijusių 
sektorių suinteresuotaisiais subjektais, 
įskaitant mokslininkų bendruomenės, 
mokslo darbuotojų, viešojo sektoriaus, 
pilietinės visuomenės organizacijų ir MVĮ 
atstovus. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolat turėtų būti 
naudojamasi subalansuotomis išorės 
konsultacijomis, be kita ko, naudojantis 
atitinkamomis struktūromis, kaip antai 
Europos technologijų platformomis, 
bendromis programavimo iniciatyvomis ir 
Europos inovacijų partnerystėmis, tačiau 
užtikrinant, kad būtų išvengta interesų 
konflikto;

Or. en

Pakeitimas 281
Britta Thomsen

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“ 

(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 suinteresuotaisiais 
subjektais ir būti pakankamai lanksčios, 
kad būtų galima atsižvelgti į naujus 
pokyčius, taip pat į vykdomų projektų lygį.
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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;

Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolat turėtų būti 
naudojamasi išorės konsultacijomis. Į 
atitinkamų struktūrų, kaip antai Europos 
technologijų platformų, bendrų
programavimo iniciatyvų ir Europos 
inovacijų partnerysčių įgyvendinimo 
planus bus visiškai atsižvelgta mokslinių 
tyrimų poreikių nustatymo procese;

Or. en

Pagrindimas

Technologijų platformos yra labai svarbios sutelkiant mokslininkus ir ekspertus, kurie yra 
didžiausi įvairių sektorių veikėjai. Jos kuria įgyvendinimo planus ir teikia paramą Europos 
Komisijai ir valstybėms narėms užtikrinant veiksmingą jų įgyvendinimą. Joms reikia nemenkų 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių, ir jų svarbus vaidmuo padedant Komisijai nustatyti 
mokslinių tyrimų poreikių darbotvarkę turi būti pripažintas.

Pakeitimas 282
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ reikėtų reaguoti į kintančias mokslo 
ir technologijų, pramonės, politikos ir 
visuomenės galimybes ir poreikius. 
Pavyzdžiui, darbotvarkės turėtų būti 
rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant su 
visų susijusių sektorių suinteresuotaisiais 
subjektais ir būti pakankamai lanksčios, 
kad būtų galima atsižvelgti į naujus 
pokyčius. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolat turėtų būti 
naudojamasi išorės konsultacijomis, kai 
įmanoma, naudojantis atitinkamomis jau 
egzistuojančiomis struktūromis, kaip antai 
Europos technologijų platformomis, 
bendromis programavimo iniciatyvomis ir 
Europos inovacijų partnerystėmis;
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Or. en

Pakeitimas 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Sprendžiant visuomenės uždavinius 
reikėtų vadovautis į uždavinius orientuotu 
požiūriu, pagal kurį fundamentiniai 
mokslai, taikomieji moksliniai tyrimai, 
žinių perkėlimas ir inovacijos yra vienodai 
svarbios ir tarpusavyje susijusios 
sudedamosios dalys. Siekiant užtikrinti 
tinkamą konsensusu grindžiamų ir 
daugiau trikdžių keliančių mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų 
balansą, mažiausiai 15 proc. visuomenės 
uždaviniams skirto biudžeto turėtų būti 
taikomas principas „iš apačios į viršų“ ir 
atviri konkursai (be iš anksto nustatytų 
konkursų temų). Be to, reikėtų rasti 
tinkamą pusiausvyrą tarp mažesnių ir 
didesnių projektų, vykdomų pagal 
prioritetus „Visuomenės uždaviniai“ ir 
„Pramonės pirmavimas“, atsižvelgiant į 
konkrečią sektoriaus struktūrą, veiklos 
rūšį, technologijų ir mokslinių tyrimų 
lauką, užtikrinant priimtiną sėkmingų 
projektų lygį;

Or. en

Pakeitimas 284
Christian Ehler

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

(21a) siekiant užtikrinti skaidrų ir 
efektyvų įgyvendinimo procesą turėtų būti 
rengiami daugiamečiai orientaciniai 
veiksmų planai kiekvienam konkrečiam 
tikslui ir svarbiausiai temai ir turėtų būti 
siekiama, kad metinių darbo programų 
rengimo procesas būtų trumpas ir 
skaidrus. Komisija, rengdama ir 
sudarydama veiksmų planus ir darbo 
programas, turėtų laiku ir tinkamai 
įtraukti ir informuoti Europos 
Parlamentą ir Tarybą. Programos 
„Horizontas 2020“ įgyvendinimo 
laikotarpiu nuolat turėtų būti 
naudojamasi išorės konsultacijomis, be 
kita ko, naudojantis atitinkamomis 
struktūromis, kaip antai sektorinėmis 
konsultacinėmis tarybomis, naujai 
įsteigtomis valdančiosiomis tarybomis, 
Europos technologijų platformomis, 
bendromis programavimo iniciatyvomis ir 
Europos inovacijų partnerystėmis;

Or. en

Pakeitimas 285
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant užtikrinti tinkamą 
konsensusu grindžiamų ir daugiau 
proveržio mokslinių tyrimų, technologijų 
plėtros ir inovacijų balansą, mažiausiai 
15 proc. prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ ir prioriteto „Pramonės 
pirmavimas“ konkrečiam tikslui 
„Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir 
pramonės technologijas“ skirto biudžeto 
turėtų būti skiriama vadovaujantis 
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principu „iš apačios į viršų“ ir turėtų būti 
orientuota į mokslinius tyrimus laikantis 
sutartų prioritetų. Be to, reikėtų rasti 
tinkamą pusiausvyrą tarp mažesnių ir 
didesnių projektų, vykdomų pagal 
prioritetus „Visuomenės uždaviniai“ ir 
„Pramonės pirmavimas“, atsižvelgiant į 
konkrečią sektoriaus struktūrą, veiklos 
rūšį, technologijų ir mokslinių tyrimų 
lauką;

Or. en

Pakeitimas 286
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) kad būtų galima konkuruoti 
pasaulio mastu, spręsti didelius 
visuomenės uždavinius ir pasiekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus, 
Sąjunga turėtų visapusiškai pasinaudoti 
turimais žmogiškaisiais ištekliais. 
Programa „Horizontas 2020“ turėtų 
skatinti ir tapti galingu postūmiu sukurti 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
erdvę, remiant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų talentų pritraukimo, išlaikymo 
ir mokymo veiklą. Norint pasiekti šį tikslą 
ir pagerinti žinių perdavimą ir 
mokslininkų tyrėjų žmogiškojo kapitalo 
kūrimo veiklos, įskaitant veiklą, kuri 
konkrečiai orientuota į jaunus žmones ir 
moteris, mastą ir kokybę, šis aspektas 
turėtų būti įprastas elementas visoje 
Sąjungos finansuojamoje mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veikloje;

Or. en
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Pakeitimas 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) pramonė ir MVĮ yra labai svarbios 
perkeliant mokslinių tyrimų rezultatus į 
rinkas. Programa „Horizontas 2020“ 
turėtų sutelkti investicijas iš privataus 
sektoriaus į MTTPI, kad bendros 
viešosios ir privačios investicijos į MTTP 
pasiektų 3 proc. BVP, kurių du trečdalius, 
tikimasi, sudarytų privataus sektoriaus 
indėlis;

Or. en

Pagrindimas

2010 m. kovo mėn. Tarybos išvados.

Pakeitimas 288
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Pilietinės visuomenės organizacijų 
ir mokslininkų dialogo platformos turėtų 
būti įsteigtos kiekviename konkretaus 
tikslo „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
prioritete siekiant diskutuoti mokslinių 
tyrimų prioritetus ir užtikrinti visuomenės 
įtraukimą į šių prioritetų sritis.

Or. en
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Pakeitimas 289
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) Suteikti pakankamo lankstumo 
programos „Horizontas 2020“ gyvavimo 
laikotarpiu, kad ja būtų galima užtikrini 
naujus poreikius, reaguoti į pokyčius bei 
įvertinti ir galbūt patikslinti sąveiką tarp 
įvairių prioritetų ir pačiuose prioritetuose, 
remiantis programos „Horizontas 2020“ 
laikotarpio vidurio vertinimu, turėtų būti 
sudaryta galimybė peržiūrėti konkretiems 
tikslams ir prioritetams skiriamas sumas 
ir perskirstyti jiems skiriamus 
asignavimus. Komisijai reikėtų deleguoti 
įgaliojimus priimti tokius teisės aktus 
remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsniu. Ypač svarbu, kad 
Komisija parengiamųjų darbų metu 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus, Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad tekste būtų numatytas tam tikras biudžeto lankstumas paliekant pakankamai 
erdvės ateities poreikiams tenkinti ir reaguoti į pokyčius, įskaitant vadinamuosius 
kompleksinius veiksmus. Geriausia procedūra tai padaryti – priimti deleguotuosius aktus 
siekiant užtikrinti demokratinę atskaitomybę ir greitą sprendimų priėmimą.

Pakeitimas 290
Marisa Matias
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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, skatinant ir įgyvendinant visas 
būtinas priemones siekiant užtikrinti ir 
pagerinti padorias darbo sąlygas mokslo 
darbuotojams 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;

Or. en

Pakeitimas 291
Ioannis A. Tsoukalas

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 ir jos profesinis ir socialinis 
pripažinimas visos Sąjungos mastu. 
Visakeriopas 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, siekiant įveikti nuolatinį protų 
nutekėjimo reiškinį ir jį paversti protų 
pritraukimu;

Or. en
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Pakeitimas 292
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) taikant programą „Horizontas 
2020“ turi būti kuriama sąveika su 
kitomis Sąjungos ir valstybių narių 
politikomis, ypač švietimo srityje, siekiant 
mokslininkų ir inovacijų kūrėjų 
specialybes padaryti patrauklias, 
talentingam Europos jaunimui suteikti 
aukšto rango karjeros galimybes ir 
pritraukti gabiausius žmones iš trečiųjų 
šalių. Šiuo tikslu turi būti skatinamas 
mokslas, technologijos, inžinerija ir 
matematika (MTIM) ir turi būti 
panaikinta lyčių nelygybė mokslų ir 
inovacijų srityse, tai reikalingos 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad Sąjunga turėtų prieigą prie 
žmogiškojo kapitalo, reikalingo siekiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Suderinti ir patrauklūs mokesčių susitarimai gali padėti sustabdyti protų nutekėjimą iš ES.

Pakeitimas 294
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ užtikrinamos vienodos galimybės 
visų Europos mokslininkų mokslinei 
kompetencijai ir prisidedama prie 
Europos mokslinių tyrimų erdvės 
įgyvendinimo skatinant pasitikėjimą ir 
platesnį bendradarbiavimą mokslinių 
tyrimų srityje visos Europos mastu.

Or. en

Pakeitimas 295
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) siekiant, kad su programa 
„Horizontas 2020“ susijusi informacija 
būtų prieinama ir kad būtų vykdomi 
komunikacijos veiksmai, įskaitant 
komunikaciją, susijusią su remiamais 
projektais ir rezultatais, reikia pateikti 
juos visiems prieinama forma. Prieinama 
forma apima stambų šriftą, Brailio raštą, 
lengvai įskaitomą tekstą, garso, vaizdo ir 
elektroninius formatus, tačiau 
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neapsiriboja vien tik jais;

Or. en

Pagrindimas

Neįgalieji turi turėti tokias pat galimybes susipažinti su informacija ir komunikacijos 
veiksmais, susijusiais su programa „Horizontas 2020“, įskaitant komunikaciją, susijusią su 
remiamais projektais ir rezultatais, juo labiau atsižvelgiant į tai, kad ji yra susijusi su 
viršuoju finansavimu.

Pakeitimas 296
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 297
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 298
Patrizia Toia

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, panaudoti visą mokslo srityje 
dirbančių vyrų ir moterų potencialą
kalbant apie išskirtines jų profesines 
savybes ir gebėjimus 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 
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straipsnyje;

Or. it

Pakeitimas 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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 skatinama vyrų 
ir moterų lygybė mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje, visų pirma šalinant
pagrindines lyčių nelygybės priežastis,
išnaudojant visą mokslo srityje dirbančių 
vyrų ir moterų potencialą. Be to, 
įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ užtikrinama, kad lyčių aspektas 
būtų įtrauktas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos turinį visuose šio proceso 
etapuose, 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 300
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) pagal programą „Horizontas 2020“ 
plėtojant veiklą turėtų būti siekiama 

(23) pagal programą „Horizontas 2020“ 
plėtojant veiklą turėtų būti siekiama 
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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;

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, 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

Pagrindimas

Sąvoka „lyčių aspektas“ yra dviprasmiška, kai kalbama apie projektų turinį ir ją taip pat 
galima susieti su ginčytomis ir ne visiems priimtinomis darbotvarkėmis.

Pakeitimas 301
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) moksliniai tyrimai ir inovacijos 
dažnai grindžiami mokslininkų, mokslinių 
tyrimų įstaigų, įmonių ir piliečių gebėjimu 
atvirai gauti, keistis ir naudotis moksline 
informacija. Siekiant didinti žinių srautus 
ir naudojimąsi jomis, turėtų būti 
sudaromos sąlygos tvariai prieigai norint 
susipažinti su moksliniais leidiniais, jau 
įtrauktais į septintąją bendrąją programą, 
– toks bendrasis principas turėtų būti 
taikomas visiems moksliniams leidiniams, 
kuriems skiriamas viešasis finansavimas 
pagal programą „Horizontas 2020“. Be 
to, pagal programą „Horizontas 2020“ 
turėtų būti išbandyta suteikti internetinę 
atvirą prieigą prie mokslinių duomenų, 
parengtų ar surinktų vykdant viešai 
finansuojamus mokslinius tyrimus, 
siekiant, kad atvira prieiga prie tokių 
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duomenų iki 2020 m. taptų įprasta. Jei 
įmanoma, leidybos kaštai turėtų būti 
padengti iš „Horizontas 2020“ programos 
biudžeto.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Teresa Riera Madurell pranešimu, 10 pakeitimu.

Pakeitimas 302
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) visi moksliniai tyrimai ir inovacijos 
grindžiami mokslininkų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, įmonių ir piliečių gebėjimu atvirai 
gauti, keistis ir naudotis moksline
informacija. Siekiant padidinti žinių 
srautus ir naudojimąsi jomis, turėtų būti 
suteikiama nemokama laisva prieiga 
internete prie mokslinių leidinių, jau 
įtrauktų į septintąją bendrąją programą, –
toks bendrasis principas turėtų būti 
taikomas visiems moksliniams leidiniams, 
kuriems skiriamas viešasis finansavimas 
pagal programą „Horizontas 2020“.Be to, 
pagal programą „Horizontas 2020“ turėtų 
būti išbandyta suteikti internetinę atvirą 
prieigą prie jau viešų mokslinių duomenų, 
parengtų ar surinktų vykdant viešai 
finansuojamus mokslinius tyrimus, 
siekiant, kad atvira prieiga prie tokių 
duomenų iki 2020 m. taptų įprasta;

Or. en

Pakeitimas 303
Ioannis A. Tsoukalas



AM\906699LT.doc 63/181 PE492.656v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant padidinti žinių srautus ir 
naudojimąsi jomis, turėtų būti suteikiama 
nemokama laisva prieiga internete prie 
mokslinių leidinių, jau įtrauktų į 
septintąją bendrąją programą, – toks 
bendrasis principas turėtų būti taikomas 
visiems moksliniams leidiniams, kuriems 
skiriamas viešasis finansavimas pagal 
programą „Horizontas 2020“; Nustačius  
atviros prieigos prie mokslinių 
publikacijų, finansuojamų pagal 
programą „Horizontas 2020“, 
reikalavimą, piliečiams (įskaitant 
mokslininkus, išradėjus, pedagogus, 
valstybės tarnautojus, verslininkus) ir 
bendrovėms, ypač MVĮ, užtikrinama 
platesnė žinių ir inovacijų sklaida, taip pat 
greičiau atsiperka Sąjungos mokesčių 
mokėtojų pinigai investuoti į mokslinius 
tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) programa „Horizontas 2020“ bus 
skatinama ir remiama veikla, kuria 
siekiama pasinaudoti Europos pirmavimu 
konkuruojant dėl naujų procesų ir 
technologijų, kuriais propaguojamas 
tvarus vystymasis bendrąja prasme ir kova 
su klimato kaita, kūrimo. Toks 
horizontalus požiūris, visapusiškai 
integruotas į visas programos „Horizontas 
2020“ prioritetines sritis, padės Sąjungai 
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klestėti mažo anglies dioksido kiekio ir 
ribotų išteklių pasaulyje ir tuo pačiu kurti 
efektyvaus išteklių naudojimo bei 
konkurencingą ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 305
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) kiekvienas Sąjungos finansavimą 
gavęs dalyvis deda visas pastangas, kad 
panaudotų rezultatus tolesniems 
moksliniams tyrimams ar komercijai arba 
kad tiems tikslams rezultatus panaudotų 
kitas teisės subjektas, visų pirma rezultatų 
perdavimo ir licencijavimo būdu, laikantis 
Reglamento (ES) Nr. xxxx/2012 
[dalyvavimo taisyklės] 41 straipsnio;

Or. en

Pakeitimas 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

visi moksliniai tyrimai ir inovacijos 
grindžiami mokslininkų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, įmonių ir piliečių gebėjimu atvirai 
gauti, keistis ir naudotis moksline 
informacija. Tačiau intelektinės 
nuosavybės teisės neturėtų būti 
pažeidžiamos.

Or. en
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Pakeitimas 307
Patrizia Toia

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 
etikos principų. Turėtų būti atsižvelgiama į 
Europos mokslo ir naujų technologijų 
etikos grupės nuomones. Sąjunga taip pat 
turėtų gerbti valstybių narių kultūrų 
įvairovę ir etikos pasirinkimus, į kuriuos 
turi būti atsižvelgiama skiriant 
finansavimą. Mokslinių tyrimų veikla 
turėtų būti vykdoma pagal SESV 13 
straipsnį ir laikantis įsipareigojimo 
pakeisti arba sumažinti gyvūnų
naudojimą mokslo reikmėms arba 
pagerinti sąlygas, kuriomis jis vykdomas.
Visa veikla turėtų būti vykdoma užtikrinant 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą 
pagal SESV 168 straipsnį;

Or. it

Pagrindimas

SESV 13 yra labai tinkama nuoroda į „tris R“ (angl. Replacement, Reduction and Refinement 
– gyvūnų naudojimo pakeitimas, mažinimas ir jo sąlygų gerinimas); be to, ši formuluotė 
labiau atitinka pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatomos programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 19 straipsnio 10 dalį. Nėra jokio ypatingo pagrindimo 
apriboti šį reikalavimą vien pagrindiniais principais. 

Pakeitimas 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
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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 pagrįstas, reguliariai 
atnaujinamas Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės (EEG)
nuomones, būtina to sąlyga – skaidrus 
atrankos, grindžiamos EEG narių 
moksline kompetencija, būdas. Vykdant
mokslinių tyrimų veiklą taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 13 straipsnį ir 
mažinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose,
siekiant ilgainiui atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Visa veikla turėtų būti 
vykdoma užtikrinant aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugą pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį;

Or. fr

Pagrindimas

Nepriklausomybės mokslinės kompetencijos srityje turėtų būti siekiama tiek konsultaciniuose, 
tiek sprendimus priimančiuose organuose.

Pakeitimas 309
Konrad Szymański

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 

(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 
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moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, 
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Visa veikla turėtų būti 
vykdoma užtikrinant aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugą pagal SESV 168 
straipsnį;

moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, 
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ finansuojant 
mokslinių tyrimų veiklą turėtų būti 
paisoma valstybių narių teisės aktų 
nuostatų ir papročių. Visa veikla turėtų 
būti vykdoma užtikrinant aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsaugą pagal SESV 168 
straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 310
Philippe Lamberts
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 ES duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūno 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 
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straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 311
Algirdas Saudargas

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. Vykdant mokslinių tyrimų 
veiklą taip pat turėtų būti laikomasi 
valstybių narių teisės aktų ar 
administracinių nuostatų ir papročių.
Visa veikla turėtų būti vykdoma užtikrinant 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą 
pagal SESV 168 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 312
Romana Jordan

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 

(24) vykdant pagal programą „Horizontas 
2020“ remiamą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą turėtų būti laikomasi 
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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;

pagrindinių etikos principų. Turėtų būti 
atsižvelgiama į Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės nuomones. 
Vykdant mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
atsižvelgiama į SESV 13 straipsnį ir 
mažinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniams tyrimams ir bandymams, 
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo, be kita ko taikant strateginę 
plėtrą, integraciją ir naudojant 
inovatyvius metodus ir technologijas be 
gyvūnų. Visa veikla turėtų būti vykdoma 
užtikrinant aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugą pagal SESV 168 straipsnį;

Or. sl

Pakeitimas 313
Elisabetta Gardini

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. Vykdant mokslinių tyrimų 
veiklą taip pat turėtų būti laikomasi 
valstybių narių teisės aktų ar 
administracinių nuostatų ir papročių. 
Visa veikla turėtų būti vykdoma užtikrinant 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą 
pagal SESV 168 straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 314
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 315
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Nėra jokio teisinio pagrindo naudoti 
Sąjungos biudžetą karinės įrangos 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
viešiesiems pirkimams ir suteikti Europos 
gynybos agentūrai (EGA) ir 
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nacionalinėms gynybos ministerijoms ir 
agentūroms tiesioginę prieigą prie 
Sąjungos biudžeto. Todėl gynybos srities 
moksliniai tyrimai turėtų būti aiškiai 
išbraukti iš programos „Horizontas 2020“ 
ir struktūrizuotas bendradarbiavimas 
neturėtų būti nustatytas tarp programos 
„Horizontas 2020“ ir Europos gynybos 
agentūros. Dėl tų pačių priežasčių, 
dvejopo naudojimo technologijų 
moksliniai tyrimai taip pat turėtų būti 
pašalinti iš programos „Horizontas 2020“.

Or. en

Pakeitimas 316
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24b) visų pirma turėtų būti atliktas visų 
kvietimų teikti pasiūlymus su saugumu 
susijusių mokslinių tyrimų srityje 
išankstinis poveikio etikai ir visuomenei 
vertinimas, kurio metu būtų visapusiškai 
atsižvelgta į pagrindinės MTTP 
darbotvarkės galimą poveikį visuomenei. 
Visi svarbūs etikos klausimai ir (arba) 
socialinis poveikis, atsiradęs dėl tokio 
poveikio vertinimo turėtų būti 
visapusiškai įtraukti į kvietimą teikti 
pasiūlymus, tiek kaip integruota MTTP 
darbotvarkės dalis, tiek taikant išteklius, 
skirtus tyrimams ir analizei, kuriais 
sprendžiamos konkrečios problemos. Taip 
pat turi būti užbaigtas kiekvieno projekto 
etinis svarstymas prieš ir po įgyvendinimo.

Or. en
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Pakeitimas 317
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24c) turėtų būti rasta pusiausvyra tarp 
gamtos mokslų mokslinių tyrimų ir 
technologijų ir kitų mokslų, ypač 
politikos, socialinių ir humanitarinių 
mokslų. Saugumo srityje pagal programą 
turėtų būti nagrinėjamas konfliktų ir 
bendradarbiavimo pobūdis ir 
transformavimas, valstybės, tarptautinių 
organizacijų, nevalstybinių veikėjų ir 
pilietinės visuomenės veikėjų vaidmuo, 
taip pat konfliktų prevencijos, taikos 
kūrimo ir civilinio saugumo sektoriaus 
reformos klausimai.

Or. en

Pakeitimas 318
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) dėmesį reikėtų atkreipti į didelius 
valstybių narių nacionalinių teisės aktų 
skirtumus, susijusius su moksliniais 
tyrimais, kuriems naudojami žmogaus
embrionai ir žmogaus embriono
kamieninės ląstelės. Dėl Sąjungos 
mokslinių tyrimų politikos neturėtų būti 
suderinti valstybių narių teisės aktai. 
Komisija turėtų prisiminti savo 
pareiškimą dėl 7-osios bendrosios 
programos, t. y., kad ji toliau laikysis 
dabartinės praktikos ir neteiks 
Reguliavimo komitetui pasiūlymų dėl 
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valstybėse narėse uždrausta veikla. Jokia 
veikla neturėtų būti finansuojama 
valstybėje narėje, kur tokia veikla yra 
uždrausta;

projektų, apimančių mokslinių tyrimų 
veiklą, kurią vykdant naikinami žmogaus 
embrionai, įskaitant dėl kamieninių 
ląstelių įsigijimo1. Šis įsipareigojimas 
turėtų būti įtrauktas į šį reglamentą tam, 
kad būtų užtikrintas teisinis tęstinumas;

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 319
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) esama ženklių skirtumų tarp 
nacionalinių teisės aktų, 
reglamentuojančių mokslinius tyrimus, 
kuriuose naudojami žmogaus embrionai 
ir žmogaus embriono kamieninės ląstelės. 
Europos Sąjungos politika neturėtų būti 
siekiama suderinti nacionalinių teisės 
aktų. Dėl Septintosios bendrosios 
programos Komisija pareiškė, kad toliau 
laikysis dabartinės praktikos ir neteiks 
Reguliavimo komitetui pasiūlymų dėl
projektų, apimančių mokslinių tyrimų 
veiklą, kurios metu naikinami žmogaus 
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valstybėse narėse uždrausta veikla. Jokia 
veikla neturėtų būti finansuojama 
valstybėje narėje, kur tokia veikla yra 
uždrausta;

embrionai, įskaitant dėl kamieninių 
ląstelių įsigijimo1. Pageidautina šį 
įsipareigojimą įrašyti į šį reglamentą tam, 
kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas;

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

Or. en

Pakeitimas 320
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) dėmesį reikėtų atkreipti į didelius 
valstybių narių nacionalinių teisės aktų 
skirtumus, susijusius su moksliniais 
tyrimais, kuriems naudojami žmogaus
embrionai ir žmogaus embriono
kamieninės ląstelės. Dėl Sąjungos 
mokslinių tyrimų politikos neturėtų būti 
suderinti valstybių narių teisės aktai. 
Komisija turėtų prisiminti savo 
pareiškimą dėl 7-osios bendrosios 
programos, t. y., kad ji toliau laikysis 
dabartinės praktikos ir neteiks 
Reguliavimo komitetui pasiūlymų dėl 
projektų, apimančių mokslinių tyrimų 
veiklą, kurią vykdant naikinami žmogaus 
embrionai, įskaitant dėl kamieninių 
ląstelių įsigijimo1. Šis įsipareigojimas 
turėtų būti įtrauktas į šį reglamentą tam, 
kad būtų užtikrintas teisinis tęstinumas;

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

Or. en

Pakeitimas 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) Europos Komisija neragina naudoti 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių. 
Tačiau yra pripažinta, kad kamieninių 
ląstelių tyrimai turi potencialo, kuris gali 
paskatinti gydymo ir terapijos plėtrą 
pacientams sergantiems daugybe ligų, 
įskaitant nepagydomas 
neurodegeneracines ligas, pvz., 
Parkinsono ligą, šoninę amiotrofinę 
sklerozę ir išsėtinę sklerozę, taip pat I tipo 
diabetą, širdies ir kraujagyslių ligas, 
kepenų pažeidimus, nugaros smegenų 
pažeidimus ir aklumą. Daugelio šių ligų 
paplitimas didės senėjant visuomenei. Kad 
būtų sudarytos sąlygos geriau suprasti 
milžinišką kamieninių ląstelių potencialą, 
mokslininkai turėtų galėti tęsti visų būdų 
kamieninių ląstelių mokslinius tyrimus, 
jei tai leidžiama valstybėje narėje. Vis 
dėlto žmogaus kamieninių ląstelių –
suaugusio žmogaus ar embriono –
naudojimas priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti finansuojamas 
nė vienas su žmogaus embriono 
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kamieninių ląstelių naudojimu susijęs 
projektas, kuriam valstybės narės nesuteikė 
reikalingų patvirtinimų. Neturėtų būti 
finansuojama jokia visose valstybėse 
narėse uždrausta veikla. Jokia veikla 
neturėtų būti finansuojama valstybėje 
narėje, kur tokia veikla yra uždrausta;

Or. en

Pakeitimas 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) Europos Komisija yra susirūpinusi 
sąžiningumo naudojant žmogaus
(suaugusio žmogaus, embriono ar iš 
virkštelės gautas) kamienines ląsteles 
klausimais. Žmogaus kamieninių ląstelių 
naudojimas (jei naudojama) priklauso nuo 
mokslininkų sprendimo atsižvelgiant į
gydymo tikslus, kuriuos jie nori pasiekti, ir 
jam taikomi griežti etikos principai. Su 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių 
naudojimu susiję projektai gali būti 
finansuojami, jei juos tinkamai patvirtino 
atitinkamos valstybės narės. Neturėtų būti 
finansuojama jokia visose valstybėse 
narėse uždrausta veikla. Jokia veikla 
neturėtų būti finansuojama valstybėje 
narėje, kur tokia veikla yra uždrausta; Vis 
dėlto visų rūšių kamieninių ląstelių 
medicinos mokslinius tyrimus finansuoja 
valstybės narės, kuriose tokia veikla yra 
leidžiama.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu laikytis objektyvaus, tolerantiško ir nešališko požiūrio svarstant jautrų įvairių rūšių 
kamieninių ląstelių, ypač atliekamų embrionų, mokslinių tyrimų klausimą.
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Pakeitimas 323
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) Kamieninės ląstelės įrodė savo 
veiksmingumą taikant įvairius 
medicininius gydymo būdus, ypač 
regeneracinės medicinos srityje. Todėl 
sąjunga turėtų skatinti tęsti mokslinius 
tyrimus šioje srityje. Vis dėlto Europos 
Komisija pripažįsta su etika susijusias 
abejones, kurių kelia žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių tyrimai, ir dėl šios 
priežasties ji kategoriškai susilaiko nuo 
raginimų juos naudoti. Suaugusio
žmogaus kamieninių ląstelių, visų pirma 
turint mintyje iš virkštelės kraujo gautas 
kamienines ląsteles ar sužadintas 
pliuripotentines ląsteles, naudojimas 
priklauso nuo mokslininkų sprendimo 
atsižvelgiant į tikslus, kuriuos jie nori 
pasiekti, ir jam taikomi griežti etikos 
principai. Neturi būti finansuojamas nė 
vienas su žmogaus embriono kamieninių 
ląstelių naudojimu susijęs projektas.
Neturėtų būti finansuojama jokia visose 
valstybėse narėse uždrausta veikla. Jokia 
veikla neturėtų būti finansuojama 
valstybėje narėje, kur tokia veikla yra 
uždrausta;

Or. it

Pakeitimas 324
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) Europos Komisija neragina naudoti 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių.
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas
skiriasi valstybėse narėse. Todėl iš 
Europos Sąjungos biudžeto neturi būti 
finansuojamas nė vienas su žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių naudojimu 
susijęs projektas.

Or. en

Pakeitimas 325
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 326
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) Suaugusio žmogaus kamieninių 
ląstelių naudojimas priklauso nuo 
mokslininkų sprendimo atsižvelgiant į 
tikslus, kuriuos jie nori pasiekti, ir jam 
taikomi griežti etikos principai, kuriuos 
nustato Europos Komisija. Neturėtų būti 
finansuojama jokia visose valstybėse 
narėse uždrausta veikla. Jokia veikla 
neturėtų būti finansuojama valstybėje 
narėje, kur tokia veikla yra uždrausta;

.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų laikytis subsidiarumo principo sektoriuje, kurioje etikos ir teisiniai sprendimai taip 
skiriasi kiekvienoje valstybėje narėje. Pagal ES nuoseklumo principą, vadovaujantis Europos 
Teisingumo Teismo Brüstle byloje priimtame sprendime nustatyta teismų praktika, 
finansavimas turėtų būti neskiriamas mokslinių tyrimų projektams, nurodytiems minėtoje 
nuostatoje. Nuoroda į Europos Komisiją suteikia daugiau tikslumo jos 2006 m. gruodžio 30 d. 
pareiškimo 6 daliai.

Pakeitimas 327
Elisabetta Gardini



PE492.656v01-00 80/181 AM\906699LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas byloje C-34/1011 nusprendė, kad 
Europos Sąjungos teisė užkerta kelią 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių 
patentavimui. Šis Teismo sprendimas 
nedaro įtakos nacionaliniams teisės 
aktams, reglamentuojantiems tokio 
pobūdžio tyrimus ar jų finansavimą iš 
valstybių narių biudžetų. Tačiau šis 
sprendimas daro poveikį Europos 
Sąjungos teisei. Šis reglamentas gali būti 
užginčytas Europos Sąjungos Teisingumo 
Teisme, jei pagal jį nebūtų draudžiama 
finansuoti mokslinių tyrimų, kuriuose 
naudojamos žmogaus embriono 
kamieninės ląstelės. Todėl patartina, kad 
tokiems moksliniams tyrimams neturėtų 
būti teikimas ES finansavimas, paliekant 
galimybę juos finansuoti iš nacionalinių 
mokslinių tyrimų biudžetų.
__________________
1 Byla C-34/10, 2011 m. spalio 18 d. 
Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) 
sprendimas, Oliver Brüstle prieš 
Greenpeace eV, dar nepaskelbtas.

Or. en

Pakeitimas 328
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 329
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 330
Algirdas Saudargas

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

(25a) Europos Sąjunga turėtų skatinti 
mokslininkus, kurių tyrimai finansuojami 
iš Europos Sąjungos biudžeto, patentuoti 
savo išradimus Europoje. Kadangi 
žmogaus embrioninės kamieninės ląstelės 
negali būti patentuojamos, tokio pobūdžio 
mokslinių tyrimų negalima finansuoti 
Europos Sąjungos lėšomis ir jie gali būti 
finansuojami tik iš valstybių narių 
biudžetų.

Or. en

Pakeitimas 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

Pagrindimas

Iš virkštelės kraujo gautų ląstelių moksliniai tyrimai turėtų būti trečiasis kelias vykdant 
mokslinius tyrimus, kurie akivaizdžiai skatinami programoje „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 332
Vicky Ford

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

(25a) Pagal Septintąją bendrąją 
programą, kiekvienas projektas, kuriame 
siūloma naudoti žmogaus embriono 
kamienines ląsteles, privalo būti 
patvirtintas moksliniu įvertinimu, kurio 
metu nepriklausomi moksliniai ekspertai 
įvertina būtinybę naudoti tokias ląsteles 
moksliniams tikslams pasiekti. Tai turi 
būti taikoma ir programai „Horizontas 
2020“.

Or. en

Pakeitimas 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) nesenas sužadintų pluripotentinių 
kamieninių ląstelių (SPKL) atradimas, be 
daug metų buvusių suaugusio žmogaus ir 
embriono kamieninių ląstelių mokslinių 
tyrimų galimybių, atvėrė naujus kelius ir 
taip suteikė naujų vilčių gydymo 
laukiantiems pacientams. Todėl Sąjunga 
turėtų imtis veiksmų, atsižvelgdama į:
– mokslo bendruomenės susidomėjimą 
visų tipų moksliniais tyrimais;
– poreikį nustatyti skirtingų kamieninių 
ląstelių tyrimo būdų pusiausvyrą, t. y. nė 
vienam iš jų neteikti pirmenybės kito 
nenaudai;
– svarbą nagrinėti dėl kiekvienos 
kategorijos kamieninių ląstelių kilusias 
etines problemas be išankstinio 
nusistatymo.

Or. fr
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Pakeitimas 334
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 335
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) Europos Sąjunga turėtų skatinti 
mokslininkus, kurių tyrimai finansuojami 
iš Europos Sąjungos biudžeto, patentuoti 
savo išradimus Europoje. Kadangi 
žmogaus embrioninės kamieninės ląstelės 
negali būti patentuojamos, tokio pobūdžio 
mokslinių tyrimų negalima finansuoti 
Europos Sąjungos lėšomis ir jie gali būti 
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finansuojami tik iš valstybių narių 
biudžetų.

Or. en

Pakeitimas 336
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
25 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25c) Alternatyvių ne embrioninių 
kamieninių ląstelių, kurios pasirodė 
daugiau žadančios ir ne tokios 
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kontraversiškos, šaltinių tyrimai turėtų 
būti kuo labiau remiami. Tokia paskata 
taip pat sustiprins Sąjungos 
konkurencingumą šioje srityje.

Or. en

Pagrindimas

Moksliniu požiūriu žmogaus embrioninės kamieninės ląstelės buvo veikiau nuviliančios, nes 
jų klinikinės perspektyvos dabar vis mažėja. Mokslo pasiekimai vykdant mokslinius tyrimus su 
alternatyviomis kamieninėmis ląstelėmis (suaugusiųjų, gautomis iš virkštelės ar sužadintomis 
pliuripotentinėmis ląstelėmis), kadangi nėra prieštaringai vertinami, priešingai, turi geresnę 
taikymo klinikinėje praktikoje perspektyvą arba tyrimų su jomis klinikiniai rezultatai jau yra 
plačiai paplitę.

Pakeitimas 338
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir 
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais bei regioninės plėtros politika – tai 
gali ypač padėti stiprinti nacionalinių ir 
regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas; Atitinkamas 
suderinimas su sanglaudos politikos 
fondais ir suderinti veiksmai padėtų 
sumažinti tyrimų ir inovacijų spragą 
Europos Sąjungoje atsižvelgiant į 
konkrečias regionų charakteristikas, 
nurodytas SESV 174, 349 straipsniuose ir 
355 straipsnio 1 dalyje.

Or. pt
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Pagrindimas

Reikalinga atitinkama struktūra siekiant susieti regiono ir sanglaudos politikos fondus su 
programos „Horizontas 2020“ finansavimu, neužmirštant konkrečių regionų charakteristikų, 
nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174, 349 straipsniuose ir 355 straipsnio 1 
dalyje.

Pakeitimas 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir 
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais bei regioninės plėtros politika – tai 
gali ypač padėti stiprinti nacionalinių ir 
regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas; Vis dėlto labai 
svarbu aiškiai atskirti būdus, kuriais 
skiriamas finansavimas: MTTPI 
finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“ visuomet turi būti 
skiriamas remiantis mokslinių tyrimų 
pažangumo ir galimybių pasiekti 
konkrečių rezultatų inovacijų srityje 
kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 340
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir 
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais bei regioninės plėtros politika – tai 
gali ypač padėti stiprinti nacionalinių ir 
regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
specializacijos strategijas; Programa 
„Horizontas 2020“ turi taip pat remtis jau 
esamų iniciatyvų, kaip antai iniciatyva 
„Žinių regionai“, ir bendrųjų mokslinių 
tyrimų priemonės sėkme.

Or. de

Pakeitimas 341
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 342
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jau nebėra grynai vidinio saugumo aspekto, kadangi nūdienos grėsmės yra pasaulinio 
pobūdžio (pvz., elektroniniai nusikaltimai, terorizmas). ES atitinkamai sutvarkė savo 
organizacinę struktūrą susiedama EIVT vadovo postą su Komisijos pirmininko pavaduotojo 
pareigomis. Programoje „Horizontas 2020“ turi būti atsižvelgiama į šį poreikį.

Pakeitimas 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Norint iki galo įgyvendinti 
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strategijos „Europa 2020“ tikslus, labai 
svarbu, kad Europos Sąjungos 
sanglaudos politika prisidėtų stiprinant 
pagrindinius įgūdžius ir naujovių 
gebėjimus vietos lygmeniu ir plėtotų 
priemonės bei bendradarbiavimo 
susitarimus siekiant skatinti regionų 
bendradarbiavimą tarp ES regionų. 
Tokios priemonės ir toks 
bendradarbiavimas yra būtini, norint, kad 
pažangos programa „Horizontas 2020“ 
būtų įgyvendinta ir būtų sėkminga vietos, 
regionų ir Europos lygmenimis. Be to, 
veiklos programomis ir mokslinių tyrimų, 
inovacijų ir pažangios specializacijos 
strategijomis turėtų būti siekiama 
glaudesnio ryšio tarp programos 
„Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų.

Or. fr

Pakeitimas 344
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) kad būtų užtikrintas didesnis ir 
geresnis mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ryšys, programa „Horizontas 2020“ bus 
remiamas žinių ir technologijų 
perdavimas, ypatingą dėmesį skiriant 
viešojoje srityje plėtojamų mokslinių 
tyrimų ir visų Sąjungos regionų gamybos 
struktūrų ryšiui;

Or. en

Pakeitimas 345
Ioan Enciu
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Programa „Horizontas 2020“ turėtų 
būti siekiama skleisti ir skatinti pažangius 
mokslinius tyrimus visuose Europos 
regionuose, – tai turėtų būti išankstinė 
sąlyga geografiniu požiūriu subalansuoto 
ES augimo ir inovacijų strategijai, 
programa taip pat turėtų būti skatinamas 
mokslininkų judumas kaip priemonė 
užkirsti kelią įvairioms protų nutekėjimo 
formoms iš valstybių narių.

Or. en

Pakeitimas 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) norint išnaudoti politikų sąveikas, 
pažangumui būtinų sąlygų priemonės turi 
būti įtrauktos tiek į programą „Horizontas 
2020“, tiek į sanglaudos politiką;

Or. en

Pakeitimas 347
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) Europos vietos ir regionų valdžios 
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institucijoms tenka svarbus vaidmuo 
įgyvendinant Europos mokslinių tyrimų 
erdvę ir užtikrinant veiksmingą Sąjungos 
finansinių priemonių koordinavimą, ypač 
skatinant programos „Horizontas 2020“ 
ir struktūrinių fondų sąsajas, atsižvelgiant 
į regionų inovacijų strategijas, pagrįstas 
pažangiąja specializacija. Regionams taip 
pat tenka svarbus vaidmuo skleidžiant bei 
įgyvendinant programos „Horizontas 
2020“ rezultatus ir siūlant papildomą 
finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) MVĮ suteikia gerų galimybių 
inovacijoms ir plėtrai Europoje. Todėl 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, 
turi aktyviai dalyvauti įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“. Taip būtų 
prisidedama siekiant Smulkiojo verslo akto 
tikslų; Nors MVĮ sudaro daugiau kaip 
95 proc. visų ES įmonių, tačiau tarp jų 
yra didelių skirtumų, ir todėl skirtingiems 
MVĮ tipams reikia taikyti skirtingus 
požiūrius. Todėl programoje „Horizontas 
2020“ turėtų būti numatytas įvairių 
priemonių paketas skirtas remti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklą ir MVĮ 
pajėgumus, kaip antai tiesioginio 
finansavimo, geresnio dalyvavimo 
bendradarbiavimo projektuose, galimybių 
lengviau gauti finansavimą, gebėjimų 
stiprinimo ir mokymo, žmogiškųjų išteklių 
mobilumo ir „Eurostars“ priemonių. 
Pagal programą „Horizontas 2020“ taip 
pat turėtų būti remiamos mažos vidutinės 
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kapitalizacijos įmonės (į verslininkus 
orientuotos įmonės, turinčios iki 1000 
darbuotojų), kurių daugelis turi didelį 
augimo potencialą.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ apibrėžtis labai plati. Skirtingiems MVĮ tipams reikia taikyti skirtingus požiūrius. 
Programoje „Horizontas 2020“ turėtų būti numatytas įvairių priemonių paketas, kuris galėtų 
būti skirtas ir naudojamas įvairiems MVĮ pogrupiams, priklausomai nuo, pavyzdžiui, jų 
dydžio, augimo stadijos, sektoriaus ir MTTPI intensyvumo.

Pakeitimas 349
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) MVĮ suteikia gerų galimybių 
inovacijoms ir plėtrai Europoje. Todėl 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB15, turi aktyviai dalyvauti 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“.
Taip būtų prisidedama siekiant Smulkiojo 
verslo akto tikslų;

(27) MVĮ suteikia gerų galimybių 
inovacijoms ir plėtrai Europoje. Todėl 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB15, turi aktyviai dalyvauti 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“.
Tuo tikslu turėtų būti sukurtas priemonių 
rinkinys, skirtas teikti paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
įvairiais inovacijų ciklo etapais ir 
atsižvelgiant į įvairius MVĮ dydžius ir 
tipus. Nors 20 proc. programos 
„Horizontas 2020“ biudžeto per visą jos 
įgyvendinimo laikotarpį turėtų būti 
skiriama MVĮ. Visų pirma, nors 10 proc. 
programos „Horizontas 2020“ biudžeto 
bus skiriama MVĮ priemonės, kurią 
turėtų valdyti ir įgyvendinti viena, tam 
skirta, administracinė struktūra, taikymui.

Or. en
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Pakeitimas 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 351
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) MVĮ suteikia gerų galimybių 
inovacijoms ir plėtrai Europoje. Todėl 
MVĮ, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. 
Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, 
turi aktyviai dalyvauti įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“. Taip būtų 
prisidedama siekiant Smulkiojo verslo
akto16 tikslų;

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

Or. fr

Pakeitimas 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

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

(27a) universitetai atlieka pagrindinį 
Sąjungos mokslinės ir technologinės 
bazės vaidmenį, nes jie yra pagrindinės 
tiek mokymo, tiek mokslinių tyrimų 
kompetencijos institucijos.
Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
organizacijos suburia įvairius veikėjus 
visoje inovacijų grandinėje, nuo 
fundamentinių iki technologinių tyrimų, 
nuo produktų ir procesų plėtros iki 
prototipų gamybos ir demonstravimo, ir 
iki visokeriopo įgyvendinimo viešajame ir 
privačiame sektoriuose.
Pramonė ir MVĮ yra labai svarbios 
perkeliant mokslinių tyrimų rezultatus į 
rinkas. Programa „Horizontas 2020“ 
turėtų sutelkti investicijas iš privataus 
sektoriaus į MTTPI, kad bendros 
viešosios ir privačios investicijos į MTTP 
pasiektų 3 proc. BVP;

Or. en

Pakeitimas 353
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) universitetai atlieka pagrindinį 
Sąjungos mokslinės ir technologinės 
bazės vaidmenį, nes jie yra pagrindinės 
tiek mokymo, tiek mokslinių tyrimų 
kompetencijos institucijos. Mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros 
organizacijos užima centrines pozicijas 
inovacijų ekosistemose ir suburia 
pagrindinius veikėjus visoje inovacijų 
grandinėje, nuo fundamentinių iki 
technologinių tyrimų, nuo produktų ir 
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procesų plėtros iki prototipų gamybos ir 
demonstravimo, ir iki visokeriopo 
įgyvendinimo viešajame ir privačiame 
sektoriuose. Pramonė ir MVĮ yra labai 
svarbios perkeliant mokslinių tyrimų 
rezultatus į rinkas. Programa „Horizontas 
2020“ turėtų sutelkti investicijas iš 
privataus sektoriaus į MTTPI, kad 
bendros viešosios ir privačios investicijos į 
MTTP pasiektų 3 proc. BVP, (kurių du 
trečdalius turėtų sudaryti privataus 
sektoriaus indėlis);

Or. en

Pakeitimas 354
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) siekiant kuo labiau padidinti 
programos „Horizontas 2020“ poveikį, 
išskirtinį dėmesį reikėtų skirti 
daugiadalykiams ir tarpdalykiams 
metodams, kaip būtiniems didelės 
mokslinės pažangos elementams. 
Perversmai moksle dažnai įvyksta ten, kur 
susieina ir susikerta įvairios disciplinos ir 
žinios. Be to, atsižvelgiant į Europai 
kylančių problemų ir uždavinių 
sudėtingumą, reikia tokių sprendimų, 
kurie padėtų tas problemas išspręsti tik jei 
būtų priimami drauge veikiant įvairiose 
mokslo srityse ir įvairiems visuomenės 
subjektams;

Or. en

Pakeitimas 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
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Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 356
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) universitetai ir moksliniuose 
tyrimuose dalyvaujančios organizacijos 
atlieka pagrindinį Sąjungos mokslinės ir 
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technologinės bazės vaidmenį, nes jie yra 
pagrindinės tiek mokymo, tiek mokslinių 
tyrimų kompetencijos institucijos;

Or. en

Pagrindimas

Pagal daugumą nacionalinių sistemų moksliniuose tyrimuose dalyvaujančios organizacijos 
vadina pagrindinį vaidmenį aukšto lygio moksliniuose tyrimuose.

Pakeitimas 357
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) universitetai ir mokslinių tyrimų 
organizacijos atlieka pagrindinį Sąjungos 
mokslinės ir technologinės bazės 
vaidmenį, nes jie yra pagrindinės tiek 
mokymo, tiek mokslinių tyrimų 
kompetencijos institucijos;

Or. en

Pakeitimas 358
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) universitetai atlieka pagrindinį 
Sąjungos mokslinės ir technologinės 
bazės vaidmenį, nes jie yra pagrindinės 
tiek mokymo, tiek mokslinių tyrimų 
kompetencijos institucijos, todėl, kad jie 
vaidina esminį vaidmenį susiejant 
Europos aukštojo mokslo erdvės ir 
Europos mokslinių tyrimų erdvės 
įgyvendinimą;
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Or. en

Pakeitimas 359
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) siekiant padidinti programos 
„Horizontas 2020“ poveikį ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas 
fundamentiniams mokslams bei 
daugiadalykiui ir tarpdalykiniam 
požiūriui, kuris būtinas didelei mokslo 
pažangai užtikrinti. Mokslo išradimai 
dažnai tampa skirtingų dalykų sąveikos 
rezultatu. Be to, problemų ir uždavinių, 
kuriuos tenka spręsti Europai, 
sudėtingumas reikalauja sprendimų, 
kuriuos galima rasti tik atsižvelgiant į 
kelias mokslo sritis;

Or. en

Pakeitimas 360
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su nacionalinėmis ir 
regioninėmis programomis, kuriomis 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos;

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su nacionalinėmis ir 
regioninėmis programomis, kuriomis 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos. 
Koordinavimas ir stebėsena atliekami 
pagal programą „Horizontas 2020“ turėtų 
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užtikrinti optimalų išteklių naudojimą ir 
užtikrinti, kad nebūtų nebūtinų išlaidų 
dubliavimo, nepriklausomai nuo to, kurie 
finansavimo šaltiniai naudojami.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – pabrėžti, kad bet kokia sąveika yra teigiama, su sąlyga, kad vykdomas 
puikus koordinavimas ir tinkama stebėsena siekiant išvengti nebūtino dubliavimosi.

Pakeitimas 361
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su nacionalinėmis ir 
regioninėmis programomis, kuriomis 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos;

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) nacionalinėmis ir 
regioninėmis programomis, taip pat abiem 
pusėms naudingomis ir prieinamomis 
tarptautinėmis programomis, kuriomis 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi programa „Horizontas 2020“ bus atvira trečiųjų šalių organizacijoms, turime 
užsitikrinti, kad trečiųjų šalių mokslinių tyrimų programos bus atviros ir ES organizacijoms 
praktiškai, o ne tik teoriškai.

Pakeitimas 362
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant didžiausio galimo Europos (28) siekiant didžiausio galimo Europos 
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Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su nacionalinėmis ir 
regioninėmis programomis, kuriomis 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos;

Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su tarptautinėmis,
nacionalinėmis ir regioninėmis 
programomis, kuriomis remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos;

Or. en

Pakeitimas 363
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) didesnis poveikis taip pat turėtų būti 
pasiektas derinant programos „Horizontas 
2020“ ir privačiojo sektoriaus lėšas, 
naudojamas pagal viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes svarbiausiose srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
galėtų padėti siekti bendrųjų Europos 
konkurencingumo tikslų ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės kaip 
bendros technologijų iniciatyvos, pradėtos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007−2013 m.) , 
gali būti tęsiamos naudojant labiau 
pritaikytas struktūras;

(29) didesnis poveikis taip pat galėtų būti 
pasiektas derinant programos „Horizontas 
2020“ ir privačiojo sektoriaus lėšas, 
naudojamas pagal viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes svarbiausiose srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
galėtų padėti siekti bendrųjų Europos 
konkurencingumo tikslų, skiriant 
finansavimą iš privačių fondų, ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Tokios 
partnerystės turėtų būti grindžiamos 
tikromis partnerystėmis, įskaitant ir 
privataus sektoriaus įsipareigojimus ir 
indėlį, jose turėtų būti numatyti konkretūs 
tikslai, kuriuos reikia pasiekti, ir pagal 
juos jos turėtų būti atskaitingos bei 
suderintos su likusia programos 
„Horizontas 2020“ dalimi intelektinės 
nuosavybės teisių srities taisyklių, prieigos 
teisės, skaidrumo ir atvirumo 
susidomėjusiems naujokams ir 
mažiesiems veikėjams požiūriu, jomis 
turėtų būti skatinama visa vertės 
grandinė, teikiamos paskatos 
papildomoms MTTP investicijoms ir jos 
turėtų būti suderintos su Sąjungos 
MPTTI strategine darbotvarke. Viešojo ir 
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privačiojo sektorių partnerystės kaip 
bendros technologijų iniciatyvos, pradėtos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007−2013 m.) , 
gali būti tęsiamos naudojant labiau 
pritaikytas struktūras ir laikantis aukščiau 
išdėstytų principų;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi VPSP, įskaitant JTI, gali sustiprinti ES pramonės konkurencingumą ir skirti 
finansavimą iš privačių fondų, jos turėtų atitikti tam tikrus būtiniausius kriterijus dėl viešųjų 
lėšų derinimo su privačiais partneriais, normalių taisyklių taikymo intelektinės nuosavybės 
teisėms, teisės patekti ir galimybės dalyvauti naujokams ir mažiesiems dalyviams, kvietimų 
skaidrumo, papildymo aspekto palyginti su tarpvalstybiniais bendradarbiavimo projektais ir 
jų atitikimo ES MTTP strateginei darbotvarkei.

Pakeitimas 364
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) didesnis poveikis taip pat turėtų būti 
pasiektas derinant programos „Horizontas 
2020“ ir privačiojo sektoriaus lėšas, 
naudojamas pagal viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes svarbiausiose srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
galėtų padėti siekti bendrųjų Europos 
konkurencingumo tikslų ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės kaip 
bendros technologijų iniciatyvos, pradėtos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 

(29) didesnis poveikis taip pat turėtų būti 
pasiektas derinant programos „Horizontas 
2020“ ir privačiojo sektoriaus lėšas, 
naudojamas pagal viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes svarbiausiose srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
galėtų padėti siekti bendrųjų Europos 
konkurencingumo tikslų ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Dabartinė viešojo 
ir privačiojo sektorių partnerystės kaip 
bendros technologijų iniciatyvos, pradėtos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
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bendrosios programos (2007−2013 m.) , 
gali būti tęsiamos naudojant labiau 
pritaikytas struktūras;

bendrosios programos (2007−2013 m.) , 
gali būti tęsiamos naudojant labiau 
pritaikytas struktūras; Visų pirma turėtų 
būti peržiūrėtas jų valdymas ir 
funkcionavimas siekiant užtikrinti atvirą, 
skaidrų, veiksmingą ir efektyvų veikimą ir 
suteikti galimybę dalyvauti įvairiems 
suinteresuotiems subjektams, aktyviai 
veikiančioms konkrečiose srityse. Be to, 
Komisija turėtų įvertinti galimybes į 
bendras technologijų iniciatyvas ir kitas 
nusistovėjusias viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes įtraukti švietimo 
aspektą, nes jis yra esminis žinių 
trikampio elementas.

Or. en

Pakeitimas 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) didesnis poveikis taip pat turėtų būti 
pasiektas derinant programos „Horizontas 
2020“ ir privačiojo sektoriaus lėšas, 
naudojamas pagal viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes svarbiausiose srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
galėtų padėti siekti bendrųjų Europos 
konkurencingumo tikslų ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės kaip 
bendros technologijų iniciatyvos, pradėtos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007−2013 m.) , 
gali būti tęsiamos naudojant labiau 
pritaikytas struktūras;

(29) didesnis poveikis taip pat turėtų būti 
pasiektas derinant programos „Horizontas 
2020“ ir privačiojo sektoriaus lėšas, 
naudojamas pagal viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes svarbiausiose srityse, 
kuriose moksliniai tyrimai ir inovacijos 
galėtų padėti siekti bendrųjų Europos 
konkurencingumo tikslų ir spręsti 
visuomenės uždavinius. Viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės kaip 
bendros technologijų iniciatyvos, pradėtos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007−2013 m.) , 
gali būti tęsiamos naudojant labiau 
pritaikytas struktūras; Komisija turi 
pateikti vieną finansavimo šaltinį, 



PE492.656v01-00 104/181 AM\906699LT.doc

LT

išskyrus atvejus, jei Komisija ir valstybės 
narės aiškiai susitaria skirti pakankamai 
lėšų konkrečios iniciatyvos bendram 
finansavimui.

Or. en

Pagrindimas

Institucionalizuotos VPSP yra susiję su didelėmis administracinėmis išlaidomis ir joms 
paruošti reikia daug laiko. Naujos VPSP, atitinkančios nustatytus kriterijus, turi būti 
paremtos finansavimo modeliu, kuriam būdingas vienas finansavimo šaltinis (ES Komisija). 
Vienas finansavimo šaltinis programoje „Horizontas 2020“ (ES Komisija) yra pageidautinas 
sprendimas siekiant supaprastinti projektų įgyvendinimą ir užtikrinti vienodas dalyvavimo 
galimybes skirtingose šalyse.

Pakeitimas 366
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti skatinamas bendrais 
interesais, abipusės naudos principu ir, jei 
reikia, abipusiškumo principu
grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityje turėtų padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Komisija 
turėtų sukurti strategiją, pagrįstą 
Sąjungos politikos kryptimis ir poreikiais, 
kad būtų geriau nustatomi tarptautinio 
bendradarbiavimo tikslai ir prioritetai 
mokslo, technologijų ir inovacijų srityje, 
nustatant pagrindines trečiąsias šalis bei 
mokslo ir technologijų sritis, į kurias 
reikėtų sutelkti pastangas.
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Or. en

Pakeitimas 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti skatinamas bendrais 
interesais ir abipusės naudos principu 
grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityje turėtų padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Vykdant 
tarptautinį bendradarbiavimą reikėtų 
atsižvelgti į atokiausių regionų ir užjūrio 
šalių bei teritorijų pajėgumus ir galimą 
vaidmenį atitinkamuose pasaulio 
regionuose.

Or. fr

Pagrindimas

Visame pasaulyje yra ES atokiausių regionų ir užjūrio šalių bei teritorijų ir jie galėtų atlikti
ES veiklos atstovavimo punktų vaidmenį, ypač tarptautinio bendradarbiavimo srityje.

Pakeitimas 368
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti skatinamas bendrais 
interesais ir abipusės naudos principu 
grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityje turėtų padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų. 
Užtikrinant, kad finansavimas, išskaidytas 
programoje „Horizontas 2020“, 
neprieštarautų pagrindinėms Sąjungos 
vertybėms ir skatintų suderinamumą su 
Sąjungos užsienio ir vystymosi politiką, 
turėtų būti nustatytos konkrečios 
taisyklės, taikomos trečiosioms šalims, 
kurios pagrįstai įtariamos žmogaus teisių 
pažeidimais, dalyvavime ginkluotuose ar 
teritoriniuose konfliktuose;

Or. en

Pakeitimas 369
Marisa Matias

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 

(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 
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strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Tačiau 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
galimo dvejopo naudojimo mokslinių 
tyrimų srityje neturėtų būti vykdomas su 
jokia šalimi, kurioje negerbiamos 
žmogaus teisės, nesilaikoma JT 
rezoliucijų ir tarptautinės teisės 
reikalavimų;

Or. en

Pakeitimas 370
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 371
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(30) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti skatinamas bendrais 
interesais ir abipusės naudos principu 
grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityje turėtų padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi ir RIO+20
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Ji turėtų būti sudaryta taip, kad 
skatintų mokslinių tyrimų grupių 
dalyvavimą įvairiuose projektuose, 
siekiant sustiprinti MTTPI kokybę ir 
padidinti tarptautinio bendradarbiavimo 
galimybės.

Or. en
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Pakeitimas 373
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas visoms vidaus 
rinkoje veikiančioms įmonėms, programoje 
„Horizontas 2020“ numatytas finansavimas 
turėtų būti teikiamas pagal valstybės 
pagalbos taisykles – taip siekiama viešųjų 
išlaidų veiksmingumo ir išvengti rinkos 
iškraipymo, pavyzdžiui, privačiojo 
sektoriaus finansavimo išstūmimo,
neefektyvių rinkos struktūrų kūrimo ar 
neefektyvių įmonių išlaikymo;

(31) siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas visoms vidaus 
rinkoje veikiančioms įmonėms, programoje 
„Horizontas 2020“ numatytas finansavimas 
turėtų būti teikiamas pagal valstybės 
pagalbos taisykles – taip siekiama viešųjų 
išlaidų veiksmingumo ir išvengti rinkos 
iškraipymo, pavyzdžiui, privačiojo 
sektoriaus finansavimo išstūmimo ar
neefektyvių rinkos struktūrų kūrimo;

Or. fr

Pakeitimas 374
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) 2011 m. vasario 4 d. Europos Vadovų 
Taryba pripažino, kad būtina taikyti naują 
kontrolės ir rizikos valdymo Sąjungos 
mokslinių tyrimų finansavimo srityje 
koncepciją, ir paprašė iš naujo subalansuoti 
pasitikėjimą ir kontrolę bei rizikos ėmimąsi 
ir rizikos vengimą. Savo 2010 m. lapkričio 
11 d. rezoliucijoje dėl mokslinių tyrimų 
bendrųjų programų įgyvendinimo 
paprastinimo Europos Parlamentas 
paragino imtis pragmatinių postūmių 
postūmių, siekiant administracinio ir 
finansinio supaprastinamo, ir pareiškė, kad 
Sąjungos mokslinių tyrimų finansavimo 
valdymas turėtų būti labiau pagrįstas 
pasitikėjimu dalyviais ir rizikos toleravimu. 

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

bendrosios mokslinių tyrimų programos 
(2007−2013 m.) tarpinio vertinimo 
ataskaitoje daroma išvada, kad, norint 
padaryti pastebimą pažangą paprastinimo 
srityje, reikia radikalesnės koncepcijos ir 
kad reikia atkurti rizikos ir pasitikėjimo 
pusiausvyrą; Šis administracinis ir 
finansinis supaprastinimas turėtų būti 
papildytas iki programos „Horizontas 
2020“ pradžios.

Or. en

Pakeitimas 375
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šiuo reglamentu sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014−2020 m.) bei 
nustatoma sistema, kuria reglamentuojama 
Sąjungos parama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklai, taip pat skatinama geriau 
išnaudoti inovacijų, mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros politikos galimybes 
pramonėje. Pagal šį reglamentą 
nefinansuojamos nei Komisijos šios 
programos vykdymo administracinės 
išlaidos, nei didelių Europos 
infrastruktūros projektų, pvz., Galileo, 
GMES ar ITER, statymas ar veikimas.

Or. en

Pagrindimas

7BP buvo dažnai naudojama ne pagal paskirtį, iš jos būdavo padengiamos didelių Europos 
projektų, tokių kaip GALILEO, Europos Žemės stebėsenos programa, Tarptautinis 
termobranduolinis eksperimentinis reaktorius, finansavimo spragos. kadangi EP remia šiuos 
projektus ir jų finansavimą, turėtų būti labai aiškiai pasakyta, kad pagal programą 
„Horizontas 2020“ neturėtų būti dengiami jiems skirtų lėšų viršijimai, nei šių projektų 
įgyvendinimas arba administravimas.
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Pakeitimas 376
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 377
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla –
visų rūšių mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros, demonstravimo ir inovacijų veikla, 
įskaitant bendradarbiavimo su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis 
skatinimą, rezultatų sklaidą ir 
optimizavimą, taip pat mokslo darbuotojų 
mokymo ir judumo Sąjungoje skatinimą;

(a) mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla –
visų rūšių mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros, demonstravimo ir inovacijų veikla, 
įskaitant bendradarbiavimo su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis 
skatinimą, atvirą prieigą, rezultatų sklaidą 
ir optimizavimą, taip pat mokslo 
darbuotojų mokymo ir judumo Sąjungoje 
skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 378
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystė – partnerystė, kai privačiojo 
sektoriaus partneriai, Sąjunga ir tam 
tikrais atvejais kiti partneriai įsipareigoja
bendrai remti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos ar veiklos plėtrą ir 
įgyvendinimą;

(d) viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystė – partnerystė tarp privačiojo 
sektoriaus ir viešojo sektoriaus partnerių, 
kaip antai universitetų, mokslinių tyrimų 
organizacijų ir kitų viešojo sektoriaus 
organizacijų, kuriuos bendrai remia 
Sąjunga ir jos partneriai, įsipareigoję
bendrai remti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos ar veiklos plėtrą ir 
įgyvendinimą;

Or. en

Pakeitimas 379
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) viešojo sektoriaus subjektų partnerystė
– partnerystė, kai viešojo sektoriaus 
įstaigos ar viešųjų paslaugų srityje 
veikiančios įstaigos regioniniu, 
nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu 
Sąjungai įsipareigoja bendrai remti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos ar 
veiklos plėtrą ir įgyvendinimą.

(e) viešojo sektoriaus subjektų partnerystė
– partnerystė, kai viešojo sektoriaus 
įstaigos ar viešųjų paslaugų srityje 
veikiančios įstaigos vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu 
Sąjungai įsipareigoja bendrai remti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos ar 
veiklos plėtrą ir įgyvendinimą.

Or. ro

Pakeitimas 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant turėti bendrą infrastruktūros koncepcijos apibrėžtį, į teisinį dokumentą reikia įtraukti 
jau naudojamą koncepciją, kuri išplečia įprastą aiškinimą, susijusį su pastatais ir fizinėmis 
investicijomis.

Pakeitimas 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 382
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 384
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
pažangiausių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo bendra strateginė 
programa, atlieka pagrindinį vaidmenį 
įgyvendinant pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategiją „Europa 
2020“; taigi ji padeda telkti investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą. Ji turi būti orientuota į 
veiklą, kuria vykdant intervenciją 
Europos Sąjungos lygmeniu bus 
suteikiama daugiau pridėtinės vertės nei 
vykdant intervenciją nacionaliniu ar 
regioniniu lygmeniu;
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Or. en

Pakeitimas 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pažangumas yra svarbiausias visa apimantis bendrosios programos finansavimo kriterijus, ir 
tai turi būti paminėta programos „Horizontas 2020“ tiksluose.

Pakeitimas 386
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

vietas ir užtikrinti Europos ilgalaikį tvarų 
augimą ir konkurencingumą.

Or. en

Pagrindimas

Pažangumas yra svarbiausias visa apimantis bendrosios programos finansavimo kriterijus, ir 
tai turi būti paminėta programos „Horizontas 2020“ tiksluose.Pakeitimas 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 388
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 389
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 390
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 391
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 392
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ turi būti 
įgyvendinama bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis siekiant užtikrinti, 
kad valstybių narių ir vietos valdžios 
institucijų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
politikos priemonės vienos kitas papildytų 
ir suteiktų Europai papildomos naudos.

Or. fr
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Pakeitimas 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis 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). 
Mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
struktūrinių fondų sąsajos priemonės 
turėtų būti įgyvendinamos vykdant 
programas „Žinių regionai“ ir 
„Pažangiosios specializacijos“.  Abi 
priemonės turėtų būti EMTE dalis, kad 
būtų sukurti objektyvūs kompetencijos 
pakopų rodikliai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 394
Ioannis A. Tsoukalas

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 

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir 
inovacijomis grindžiamą visuomenę ir 
ekonomiką, pritraukdama pakankamai 
papildomų lėšų moksliniams tyrimams, 
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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.

plėtrai ir inovacijoms ir taip prisidėdama 
prie tikslo, kad investicijos į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas Sąjungoje iki 
2020 m. pasiektų 3 proc. BVP. Taip ji 
padeda įgyvendinti strategiją „Europa 
2020“ ir kitų sričių Sąjungos politiką, taip 
pat užtikrinti, kad būtų baigta kurti ir imtų 
veikti Europos mokslinių tyrimų erdvė 
(EMTE). Atitinkami veiklos kokybės 
rodikliai nustatyti I priedo įžangoje.

Or. en

Pakeitimas 395
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis 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) –
imamasi konkrečių pavyzdinių veiksmų, 
kuriais skatinami Europos mokslinių 
tyrimai ir inovacijos. Atitinkami veiklos 
kokybės rodikliai nustatyti I priedo 
įžangoje.

Or. en

Pakeitimas 396
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
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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 pasaulyje 
pirmaujančią žiniomis ir inovacijomis 
grindžiamą ekonomiką, pritraukdama 
pakankamai papildomų lėšų mažai tirtų 
sričių ir pažangiems moksliniams 
tyrimams, plėtrai ir inovacijoms. Taip ji
remia visuotinai konkurencingų 
kompetencijos centrų kūrimą ir padeda 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir kitų 
sričių Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, 
kad būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE).
Atitinkami veiklos kokybės rodikliai 
nustatyti I priedo įžangoje.

Or. en

Pakeitimas 397
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 398
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 399
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pramonės pirmavimas; (b) pramonės ir paslaugų pirmavimas;

Or. ro

Pakeitimas 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) žinių mokslas ir technologijos; gamtos 
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mokslai, sveikata, žemė, aplinka, 
gamtiniai ištekliai ir apsirūpinimo maistu 
saugumas;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) socialiniai, ekonomikos ir 
humanitariniai mokslai. Demografinių 
problemų, švietimo, teritorinių klausimų, 
valdymo, kultūros, skaitmeninio turinio, 
humanitarinių mokslų, kultūrinio 
palikimo ir nematerialių žinių sritys;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 402
Patrizia Toia

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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nuo pirmųjų ugdymo etapų ir vyro bei 
moters mokslo darbuotojų 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, taip pat 
informacija apie motinystės pašalpą;

Or. it

Pakeitimas 403
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal programą  nefinansuojamos nei 
administracinės išlaidos, nei didelių 
Europos infrastruktūros projektų, pvz., 
Galileo, GMES ar ITER, statymas ar 
veikimas.

Or. en

Pakeitimas 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Laikantis prioritetų ir bendrųjų 
apmatų, nurodytų 2 dalyje, gali būti 
atsižvelgiama į naujus ir nenumatytus 
poreikius, atsirandančius programos 
„Horizontas 2020“ įgyvendinimo 
laikotarpiu. Tai gali būti atsakas į naujas 

Išbraukta.



PE492.656v01-00 126/181 AM\906699LT.doc

LT

galimybes, krizes ir grėsmes, naujų sričių 
Sąjungos politikos formavimo poreikius ir 
veiksmų, kuriuos numatyta finansuoti 
pagal būsimas programas, valdymą.

Or. en

Pakeitimas 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5а. Programa „Horizontas 2020“ 
Europoje padės padaryti mokslininko 
karjerą patrauklesnę ir sumažinti „proto 
nutekėjimo“ poveikį. Dėl šios priežasties ji 
įgyvendinama taip, kad būtų skatinamas 
bendros mokslininkų rinkos sukūrimas, 
visų pirma pagal programą „Horizontas 
2020“ naudojant atitinkamus 
mechanizmus mokslininkų darbo 
užmokesčio skirtumams mažinti.

Or. en

Pakeitimas 406
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimui skirtą finansinį paketą 
sudaro 87740 mln. EUR, iš kurių 
daugiausia 98,8 proc. skiriama veiklai 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) XIX antraštinę dalį.

Or. it
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Pakeitimas 407
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangus mokslas – 27818 mln. EUR; (a) pažangus mokslas – 32,3 proc.;

Or. en

Pakeitimas 408
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangus mokslas – 27818 mln. EUR; (a) pažangus mokslas – 31,8 proc. viso 
biudžeto (be ITER);

Or. en

Pagrindimas

Šiam tikslui skirta biudžeto dalis neapima mano siūlymo įtraukti įsipareigojimą dėl ITER į 
išplėstinį bendrą H2020 biudžetą.

Pakeitimas 409
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangus mokslas – 27818 mln. EUR; (a) pažangus mokslas – 27,1 proc. viso 
biudžeto;

Or. it
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Pakeitimas 410
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pramonės pirmavimas – 20280 mln. 
EUR;

(b) pramonės pirmavimas: 
[30.280.000.000] EUR;

Or. fr

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra veiksniai, kurie labai svarbūs, norint, kad pramonės 
politikos kryptys būtų sėkmingos ir kad pramonės įmonės būtų konkurencingesnės. Logiška 
pramonei skiriamą finansavimą padidinti 10 milijardų eurų, nes tai atitinka „Visuomenės 
uždavinių“ biudžetui sumažintą sumą.

Pakeitimas 411
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pramonės pirmavimas – 20280 mln. 
EUR;

(b) pramonės pirmavimas – 28,8 proc. viso 
biudžeto;

Or. it

Pakeitimas 412
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pramonės pirmavimas – 20280 mln. 
EUR;

(b) pramonės pirmavimas – 26 proc.;

Or. en
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Pakeitimas 413
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pramonės pirmavimas – 20280 mln. 
EUR;

(b) pramonės pirmavimas – 23,3 proc. viso 
biudžeto (be ITER);

Or. en

Pagrindimas

Šiam tikslui skirta biudžeto dalis neapima mano siūlymo įtraukti įsipareigojimą dėl ITER į 
išplėstinį bendrą H2020 biudžetą.

Pakeitimas 414
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės uždaviniai – 35888 mln. 
EUR.

(c) visuomenės uždaviniai –
[25.888.000.000] EUR;

Or. fr

Pagrindimas

Suma turėtų būti geriau paskirstyta, „Pramonės pirmavimui“ pridedant papildomus 10 mlrd. 
eurų „Visuomenės uždavinių“ sąskaita. Likę 25.888.000.000 eurų visuomenės uždaviniams 
(sveikata, gerovė, tvari žemdirbystė, apsirūpinimo maistu saugumas, bioekonomika, jūrų ir 
jūrininkystės moksliniai tyrimai, švari energija, išmanios, netaršios ir integruotos transporto 
sistemos, kovos su klimato kaita veiksmai ir įtraukios, novatoriškos bei saugios visuomenės) 
regis pakankami.

Pakeitimas 415
Vicky Ford

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

(c) visuomenės uždaviniai – 35888 mln. 
EUR.

(c) visuomenės uždaviniai – 41,3 proc. viso 
biudžeto (be ITER);

Or. en

Pagrindimas

Šiam tikslui skirta biudžeto dalis neapima mano siūlymo įtraukti įsipareigojimą dėl ITER į 
išplėstinį bendrą H2020 biudžetą.Pakeitimas 416
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės uždaviniai – 35888 mln. 
EUR.

(c) visuomenės uždaviniai – 39 proc. viso 
biudžeto.

Or. it

Pakeitimas 417
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės uždaviniai – 35888 mln. 
EUR.

(c) visuomenės uždaviniai – 36,4 proc.

Or. en

Pakeitimas 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams mokslinių 
tyrimų veiksmams yra 2,52 proc.1 viso 
programos „Horizontas 2020“ biudžeto, 
atsižvelgiant į tai, kad Jungtinio tyrimų 
centro biudžetą daugiausia sudaro 
nustatytos išlaidos (darbuotojai ir 
infrastruktūra).
1 Procentas pagrįstas Komisijos 
programai „Horizontas 2020“ pasiūlytu 
finansiniu asignavimu.

Or. en

Pagrindimas

Jungtinis tyrimų centras teikia mokslinę paramą prioritetinėms ES politikos kryptims, o tai 
yra labai svarbu norint padėti priimti tinkamus politinius sprendimus pagrindiniuose 
sektoriuose ir (arba) srityse (makroekonomika, finansinis reglamentavimas, aplinkosauga ir 
klimato kaita, sveikata, žemės ūkis ir apsirūpinimo maistu saugumas, energija ir transportas, 
sauga ir saugumas). Norint, kad Jungtinis tyrimų centras ir toliau vykdytų nebranduolinius 
tiesioginius mokslinių tyrimų veiksmus, jam reikia skirti 2212 mln. eurų sumą.

Pakeitimas 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams
moksliniams tyrimams yra 2,52 proc. viso 
biudžeto.

Or. en
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Pakeitimas 420
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams yra 2,5 proc. viso biudžeto (be 
ITER).

Or. en

Pagrindimas

Šiam tikslui skirta biudžeto dalis neapima mano siūlymo įtraukti įsipareigojimą dėl ITER į 
išplėstinį bendrą H2020 biudžetą.

Pakeitimas 421
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams yra 2.212 mln. EUR.

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams yra 2,5 proc. viso biudžeto.

Or. it

Pakeitimas 422
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams yra 2,3 proc.

Or. en

Pakeitimas 423
Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
mokslinių tyrimų veiksmams yra skiriama 
pagal Jungtinių tyrimo centro poreikius, 
atsižvelgiant į tai, kad Jungtinio tyrimų 
centro biudžetą daugiausia sudaro 
nustatytos išlaidos (darbuotojai ir 
infrastruktūra).

Or. en

Pagrindimas

Jungtinis tyrimų centras teikia mokslinę paramą prioritetinėms ES politikos kryptims, o tai 
yra labai svarbu norint padėti priimti tinkamus politinius sprendimus pagrindiniuose 
sektoriuose ir (arba) srityse (makroekonomika, finansinis reglamentavimas, aplinkosauga ir 
klimato kaita, sveikata, žemės ūkis ir saugus apsirūpinimas maistu, energija ir transportas, 
sauga ir saugumas). Norint, kad Jungtinis tyrimų centras ir toliau vykdytų nebranduolinius 
tiesioginius mokslinių tyrimų veiksmus, jam reikia skirti 2212 mln. eurų sumą.

Pakeitimas 424
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalis, skiriama tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklai, aprašytai 
21 straipsnio 2 ir 3 dalyse, yra 4 proc.

Or. fr

Pakeitimas 425
Philippe Lamberts

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalis, skiriama tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklai, aprašytai 
21 straipsnio 2 ir 3 dalyse, yra 4 proc.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal SESV 180 straipsnį tarptautinis bendradarbiavimas yra viena iš  keturių veiklos rūšių, 
kurios turi būti vykdomos pagal bendrąją programą. Sutarties 182 straipsnis numato, kad jos 
dalis turi būti nustatyta programoje.  Čia siūloma, kad tos dalies dydis būtų 4 proc., –
vidutiniškai toks procentas būdavo nustatomas ankstesnėse MTTP bendrosiose programose.

Pakeitimas 426
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atideda atitinkamą pinigų sumą, 
skirtą kvietimams, kurie sulaukia daugiau 
pasiūlymų, įvertinamų kaip aukšto 
pažangumo lygio, nei buvo numatyta, kad 
būtų galima, jei reikia, finansuoti daugiau 
nei vieną projektą;

Or. en
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Pakeitimas 427
Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Atsižvelgiant į tai, kad reikia nustatyti ir 
atrinkti stipriausias ŽIB, kurios turi 
didžiausias galimybes greitai pasiekti 
kritinę masę, ŽIB atrankos procesas 
2014 m. bus atviras ir paraiškas konkurso 
tvarka galės teikti ŽIB pagal šias iš anksto 
nustatytas temas:
– sveikos gyvensenos ir aktyvaus senėjimo 
inovacijos,
– žaliavų,
– ateities maisto,
– judumo mieste,
– papildomos gamybos naudos ir
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– pažangios ir saugios visuomenės.
Tam tikras skaičius ŽIB bus atrinktas 
pagal pasiūlytas ŽIB atrankos temas. 
Atrinktų ŽIB skaičius priklausys nuo 
Europos konsorciumo brandumo ir 
pasirengimo suformuoti patikimą ŽIB, 
nuo potencialaus poveikio visuomenei ir 
ekonomikai, nuo sąveikos su kitomis 
iniciatyvomis galimybių, taip pat nuo EIT 
panaudojimo pajėgumų ir turimo 
biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam iš 
programos „Horizontas 2020“ ne mažesnį 
kaip 3,64 proc. viso biudžeto įnašą, kaip 
nustatyta II priede.
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uždaviniai“.

Or. en

Pakeitimas 429
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam iš 
programos „Horizontas 2020“ didžiausią
2,9 proc. bendro biudžeto įnašą, kaip 
nustatyta II priede.

Or. it

Pakeitimas 430
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiam tikslui skirta biudžeto dalis neapima mano siūlymo įtraukti įsipareigojimą dėl ITER į 
išplėstinį bendrą H2020 biudžetą.

Pakeitimas 431
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) iš pirmosios asignavimų sumos: 
vykstančią esamų žinių ir inovacijų 
bendrijų (toliau – ŽIB) plėtrą ir 
parengiamojo etapo investicijas, kad 
2014 m. galėtų pradėti veikti antra trijų 
naujų ŽIB grupė;
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Or. en

Pakeitimas 432
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) iš antrosios asignavimų sumos: 
vykstančią jau įsteigtų žinių ir inovacijų 
bendrijų (toliau – ŽIB) plėtrą ir 
parengiamojo etapo investicijas, kad galėtų 
pradėti veikti naujų ŽIB grupė, jei po 
laikotarpio vidurio vertinimo būtų įrodyta, 
kad ŽIB yra ekonomiškai efektyvus, 
pridėtinę vertę sukuriantis būdas 
įgyvendinti pramonės pirmavimo ir 
visuomenės uždavinių tikslus.

Or. en

Pakeitimas 433
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) iš antrosios asignavimų sumos: 
vykstančią jau įsteigtų žinių ir inovacijų 
bendrijų (toliau – ŽIB) plėtrą ir 
parengiamojo etapo investicijas, kad 
2018 m. galėtų pradėti veikti trečia trijų 
naujų ŽIB grupė.

Or. en

Pakeitimas 434
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Antroji asignavimų suma skiriama tik 
atlikus 26 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
vertinimą ir jei jis teigiamas, atsižvelgiant 
visų pirma į:

Or. en

Pakeitimas 435
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies trečios pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Europos inovacijos ir technologijos 
instituto ir jo ŽIB indėlį siekiant programos 
„Horizontas 2020“ tikslų.

(c) Europos inovacijos ir technologijos 
instituto ir jo ŽIB indėlį siekiant programos 
„Horizontas 2020“ tikslų, ypač 
atsižvelgiant į tai, ar IB yra ekonomiškai 
efektyvus, pridėtinę vertę sukuriantis 
būdas įgyvendinti tikslus.

Or. en

Pakeitimas 436
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kad būtų galima reaguoti į kintančias 
mokslo, technologijų ir inovacijų 
aplinkybes ir prireikus prie naujų pokyčių 
ir poreikių pritaikyti programą 
„Horizontas 2020“, Komisija, 
atsižvelgdama į atliktą 26 straipsnio 1 
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dalies a punkte nurodytą laikotarpio 
vidurio peržiūrą, priimdama 
deleguotuosius teisės aktus pagal 26a, 26b 
ir 26c, gali pakeisti preliminarų 
paskirstymą, nustatytą II priede, iki 
15 proc. bendros pradinės orientacinės 
sumos kiekvienam prioritetui ir 
konkrečiam tikslui ir, prireikus, 
konkretiems tikslams ir veikloms, 
nustatytiems I priede.
Keisdama I ir II priedus, Komisija turi 
ypač atsižvelgti į:
(a) skirtingų programos dalių indėlis 
siekiant programos „Horizontas 2020“ 
tikslų;
(b) pagrindinių rodiklių, naudojamų 
skirtingų programų dalių rezultatams ir 
padariniams vertinti, sukūrimą, kaip 
nurodyta specialiosios programos II 
priede;
(c) skirtingų programos dalių ir 
priemonių, įskaitant finansines 
priemones, numatomus būsimus 
finansinius poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad programa išliktų lanksti ir suteiktų Komisijai priemones reaguoti į naujus ir 
nenumatytus iššūkius ar įvykius. Tačiau tai turi būti daroma užtikrinant didžiausią įmanomą 
skaidrumą ir demokratinę atskaitomybę ir nesukompromituojant teisės aktų leidėjų politinių 
pasirinkimų.

Pakeitimas 437
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iš programai „Horizontas 2020“ skirto 
finansinio paketo gali būti dengiamos 
išlaidos, susijusios su programai valdyti ir 
jos tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 

1. Iš programai „Horizontas 2020“ skirto 
finansinio paketo gali būti dengiamos 
išlaidos, susijusios su programai valdyti ir 
jos tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 
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stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, visų pirma su tyrimais ir ekspertų
susitikimais susijusios išlaidos, kiek jos 
susijusios su bendraisiais šio reglamento 
tikslais; išlaidos, susijusios su informacinių 
technologijų tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos tvarkymui ir mainams, taip 
pat visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama programą „Horizontas 2020“.

stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, visų pirma su tyrimais ir ekspertų
atliktu darbu susijusios išlaidos, kiek tas 
darbas susijęs su nuomonės teikimu apie 
mokslinių tyrimų projektus, susijusius su
bendraisiais šio reglamento tikslais; 
išlaidos, susijusios su informacinių 
technologijų tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos tvarkymui ir mainams, taip 
pat visos kitos techninės ir administracinės 
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama programą „Horizontas 2020“.

Or. pl

Pagrindimas

Ekspertai turi dirbti, o ne susitikinėti, ir jie turi padaryti viską, ką gali, kad išvengtų 
apibendrintų analizių; daug svarbiau, kad jie pateiktų nuomonę apie konkrečius projektus.

Pakeitimas 438
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Kad susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms arba iškilus naujiems 
netikėtumams ir poreikiams būtų galima 
imtis veiksmų, Komisija, atsižvelgdama į 
šio straipsnio 3 dalies nuostatas ir po 
atlikto šio reglamento 26 straipsnio 1 dalies 
a punkte nurodyto programos „Horizontas 
2020“ tarpinio vertinimo, per kasmetę 
biudžeto sudarymo procedūrą gali 
peržiūrėti 2 dalyje prioritetams nustatytas 
sumas ir preliminarų paskirstymą pagal 
konkrečius šių prioritetų tikslus, nustatytus 
II priede, ir perskirstyti prioritetams ir 
konkretiems tikslams skirtus asignavimus 
iki 20 % pradinės orientacinės kiekvienam 
prioritetui paskirtos asignavimų sumos ir 
iki 20 % pradinės orientacinės kiekvienam 
konkrečiam tikslui paskirtos asignavimų 
sumos. Tai neapima Jungtinio tyrimų 
centro tiesioginiams veiksmams skirtos 2 
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dalyje nustatytos sumos arba 3 dalyje 
nustatyto Europos inovacijos ir 
technologijos institutui skirto įnašo.

dalyje nustatytos sumos.

Or. en

Pakeitimas 439
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 440
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių asocijavimas Užjūrio šalių ir teritorijų dalyvavimas ir 
trečiųjų šalių asocijavimas

Or. fr

Pagrindimas

2001 m. lapkričio 27 d. Užjūrio asociacijos Sprendimo 58 straipsnyje ir II F priede 
numatomas užjūrio šalių ir teritorijų kaip su Sąjunga asocijuotų teritorijų dalyvavimą ES 
programose, visų pirma mokslinių tyrimų ir vystymosi bendrosiose programose.

Pakeitimas 442
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atrinktos trečiosios šalys, kurios 
atitinka visus šiuos kriterijus:

(b) atrinktos trečiosios šalys:

Or. en

Pakeitimas 443
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) turi gerų mokslo, technologijų ir 
inovacijų srities pajėgumų;

i) yra pasauliniai lyderiai atitinkamoje 
mokslinių tyrimų srityje ir turi gerų 
mokslo, technologijų ir inovacijų srities 
pajėgumų;

Or. en

Pakeitimas 444
Gunnar Hökmark



PE492.656v01-00 146/181 AM\906699LT.doc

LT

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) yra pajėgios prisidėti prie visuotinio 
pažangumo Europoje plėtros;

Or. en

Pakeitimas 445
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) turi geros dalyvavimo Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programose 
patirties;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 446
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) turi glaudžių ekonominių ir 
geografinių ryšių su Sąjunga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 447
Nuno Teixeira
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) turi glaudžių ekonominių ir geografinių 
ryšių su Sąjunga;

iii) turi glaudžių ekonominių ir geografinių 
ryšių su Sąjunga arba palaiko ypatingus 
istorinius ar kultūrinius ryšius su ES 
valstybe nare;

Or. pt

Pagrindimas

Istoriniai ir kultūriniai ryšiai turi būti taip pat įtraukti asocijuojant trečiąsias šalis prie 
grynai ekonominių ir geografinių ryšių, nes ryšiai su valstybe nare gali duoti naudos 
tarptautiniam bendradarbiavimui toje srityje.

Pakeitimas 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) turi glaudžių ekonominių ir geografinių 
ryšių su Sąjunga;

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

Or. fr

Pagrindimas

Bendros demokratinės vertybės turi būti vienas iš pagrindinių kriterijų, kai kuriamos 
mokslinių tyrimų programos su trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 449
Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iiia) turi sistemą, grindžiamą 
demokratiniais principais ir veiksminga 
valstybės tarnyba;
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Or. it

Pakeitimas 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) EEE susitarimą pasirašiusios ELPA 
šalys pagal to susitarimo sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas nekeičia Komisijos pasiūlymo turinio, o tik paaiškina nuorodą į EEE 
susitarimą ir EEE ELPA šalių dalyvavimą programoje „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ turi būti 
atvira užjūrio šalims ir teritorijoms, 
minimoms Tarybos sprendime 
2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei 
teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos 
(Užjūrio asociacijos Sprendimas), kuriam 
taikomos specifinės jame nurodytos 
sąlygos.

Or. fr

Pagrindimas

2001 m. lapkričio 27 d. Užjūrio asociacijos Sprendimo 58 straipsnyje ir II F priede 
numatomas užjūrio šalių ir teritorijų kaip su Sąjunga asocijuotų teritorijų dalyvavimą ES 
programose, visų pirma mokslinių tyrimų ir vystymosi bendrosiose programose.

Pakeitimas 452
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ELPA valstybių, kurios yra EEE 
susitarimo šalys, pagal minėtojo 
susitarimo nuostatas dalyvavimo sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – paaiškinti EEE ELPA valstybių dalyvavimo programoje „Horizontas 
2020“ sąlygas, kurios turi būti tokios pat, kaip ir sąlygos, nustatyto EEE susitarime, t. y. tokiu 
pat būdu kaip jos dalyvauja dabartinėje ir dalyvavo ankstesnėse mokslinių tyrimų 
programose.

Pakeitimas 453
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ELPA valstybių, kurios yra EEE 
susitarimo šalys, pagal minėtojo 
susitarimo nuostatas dalyvavimo sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – paaiškinti EEE ELPA valstybių dalyvavimo programoje „Horizontas 
2020“ sąlygas, kurios turi būti tokios pat, kaip ir sąlygos, nustatyto EEE susitarime, t. y. tokiu 
pat būdu kaip jos dalyvauja dabartinėje ir dalyvavo ankstesnėse mokslinių tyrimų 
programose.

Pakeitimas 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. ELPA valstybių, kurios yra EEE 
susitarimo šalys, pagal minėtojo 
susitarimo nuostatas dalyvavimo sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas – paaiškinti EEE ELPA valstybių dalyvavimo programoje „Horizontas 
2020“ sąlygas, kurios turi būti tokios pat, kaip ir sąlygos, nustatyto EEE susitarime, t. y. tokiu 
pat būdu kaip jos dalyvauja dabartinėje ir dalyvavo ankstesnėse mokslinių tyrimų 
programose. Svarbu įtraukti aiškią nuorodą į EEE susitarimą, kad nebūtų sukurtas 
nereikalingas teisinis netikrumas. Šioje naujoje dalyje naudojamos tos pačios formuluotės 
kaip Komisijos pasiūlymo dėl „Erasmus visiems“ programos sąlygose.

Pakeitimas 455
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Asociacija su trečiosiomis šalimis, 
dalyvaujančiomis kariniuose ar 
teritoriniuose konfliktuose ar dėl kurių 
esama pagrįstų įtarimų dėl žmogaus teisių 
pažeidimų, ribojamas ir turi vykti pagal 
specialias taisykles, numatytas 
Reglamente (ES) Nr. XX/XX [dalyvavimo 
taisyklės].

Or. en

Pagrindimas

Greta šio pakeitimo pateikiamas kitas dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ taisyklių 
pakeitimų rinkinys. Jame išdėstomos konkrečios taisyklės šalims, atitinkančioms pirmiau 
nurodytus kriterijus, ir reikalaujama išsamiai atsiskaityti siekiant užtikrint, kad būtų atskirtas 
ES mokslinių tyrimų finansavimas nuo karinio bei teritorinio konflikto ar žmogaus teisių 
pažeidimų.

Pakeitimas 456
Alyn Smith
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reikia užtikrinti veiksmingą trijų 
pagrindinių programos „Horizontas 
2020“ ramsčių veiklos koordinavimą.

Or. en

Pakeitimas 457
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal programą „Horizontas 2020“ 
remiami netiesioginiai veiksmai taikant 
vieną ar kelias finansavimo priemones, 
numatytas Reglamente (ES) Nr. XX/2012 
[Naujasis finansinis reglamentas], visų 
pirma dotacijas, prizus, viešuosius 
pirkimus ir finansines priemones.

1. Pagal programą „Horizontas 2020“ 
remiami netiesioginiai veiksmai taikant 
vieną ar kelias finansavimo priemones, 
numatytas Reglamente (ES) Nr. XX/2012 
[Naujasis finansinis reglamentas], visų 
pirma dotacijas, prizus, viešuosius 
pirkimus ir finansines priemones. 
Pastarosios turėtų būti vyraujanti 
finansavimo forma rinkai artimai veiklai, 
remiamai pagal šią programą.

Or. en

Pakeitimas 458
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. pagal programą „Horizontas 2020“ 
neremiami gynybos moksliniai tyrimai ir 
inovacijų veikla ir aiškiai nustatoma, kad 
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ji netaikoma dvejopo naudojimo 
civilinėms ir karinėms technologijoms 
remti;

Or. en

Pakeitimas 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Strateginis konsultavimas ir 

koordinavimas
Bus siekiama užtikrinti mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srities strateginį konsultavimą 
ir koordinavimą, kuriuo bus siekiama 
bendrų tikslų ir kuriam bus reikalinga 
programos „Horizontas 2020“ dalyvių 
sąveika.

Or. en

Pakeitimas 460
Hermann Winkler

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 

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 
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procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas.

procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas. 
Turėtų būti atstovaujamos visos 
atitinkamos mokslo disciplinos, kartu su 
ekspertais, kurie yra susipažinę su 
pramonės poreikiais.

Or. de

Pakeitimas 461
Christian Ehler

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 
taikant supaprastintus priemonių 
rinkinius, kuriuose būtų išvengta 
besidubliuojančių ir persidengiančių 
finansavimo struktūrų.

Or. en

Pakeitimas 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
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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.

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; aktyvios
konsultacijos su pilietinės visuomenės 
atstovais ir ypač tikslinėms grupėms, 
pavyzdžiui, pagyvenusių žmonių ir 
neįgaliųjų; ir skaidrūs bei interaktyvūs 
procesai, kuriais užtikrinamas atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimas.

Or. fr

Pakeitimas 463
Philippe Lamberts
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.

Or. en

Pakeitimas 464
Adam Gierek
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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 
valstybių narių prašymu 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.

Or. pl

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti lemiamą įtaką sudarant nepriklausomų ekspertų sąrašą, kad 
būtų išlaikyta pusiausvyra ir nešališkumas, vertinant paraiškas dotacijoms gauti.

Pakeitimas 465
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it
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Pakeitimas 466
Ioannis A. Tsoukalas

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; pilietinės visuomenės 
organizacijų indėlis ir skaidrūs bei 
interaktyvūs procesai, kuriais užtikrinamas 
atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rėmimas.

Or. en

Pakeitimas 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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 tiek su nacionalinėmis, tiek 
su regioninėmis valdžios institucijomis ir 
skaidrūs bei interaktyvūs procesai, kuriais 
užtikrinamas atsakingų mokslinių tyrimų ir 
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inovacijų rėmimas.

Or. en

Pakeitimas 468
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 469
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
12 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 
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profesinio gyvenimo suderinimo būdus.

Or. it

Pakeitimas 470
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rengdama darbo programas pagal 
Tarybos sprendimo Nr. XX/XX/ES 
[specialioji programa H2020] 5 straipsnį, 
Komisija kuo plačiau atsižvelgia į 
suinteresuotųjų subjektų, valstybių narių, 
Europos Parlamento ir Tarybos suteiktas 
konsultacijas ir indėlį.  Atsakingas 
Europos Parlamento komitetas gali 
pakviesti Komisijos atstovus pristatyti 
komiteto darbo programų projektus.

Or. en

Pakeitimas 471
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 472
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant piliečius ir pilietinę 
visuomenę dar labiau paskatinti įsitraukti 
ir dalyvauti moksliniuose tyrimuose, 
programos, kuriomis piliečiai ir pilietinė 
visuomenė raginami dalyvauti, pradėtos 
įgyvendinti pagal Septintąją bendrąją 
programą, tęsiamos toliau pagal 
programą „Horizontas 2020“ tiek kaip 
atskiros programos, tiek kaip konkreti 
veikla, visų pirma vykdoma pagal 
visuomenės uždavinius. Konkretūs 
kvietimai teikti dalyvaujamųjų mokslinių 
tyrimų projektus skelbiami, kai mokslinių 
tyrimų ir inovacijų kūrimo veiklai 
vadovauja pilietinės visuomenės 
organizacijos arba tos organizacijos ir 
piliečiai aktyviai dalyvauja projekte.

Or. en

Pakeitimas 473
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 474
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pilietinės visuomenės organizacijų ir 
piliečių dalyvavimas apibrėžiant, vykdant 
ir vertinant tyrimų programas bus labai 
svarbus sprendžiant visuomenės 
uždavinius ir jis bus remiamas taikant 
programą „Horizontas 2020“, įskaitant ir 
metinių darbo programų sudarymą. Pagal 
kiekvieną visuomenės uždavinį bus 
sukurta speciali platforma, skirta 
pilietinei visuomenei, piliečiams ir 
mokslininkams, siekiant aptarti mokslinių 
tyrimų prioritetus specialių konkrečių 
sektorių srityse.

Or. en

Pakeitimas 475
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip pat visapusiškai atsižvelgiama į 
atitinkamus Europos technologijų 
platformų ir Europos inovacijų 
partnerysčių parengtų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkių bei pagal bendro 
programavimo iniciatyvas parengtų 

2. Taip pat visapusiškai atsižvelgiama į 
atitinkamus Europos technologijų 
platformų ir Europos inovacijų 
partnerysčių parengtų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkių bei pagal bendro 
programavimo iniciatyvas parengtų 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkių 
aspektus.

mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkių 
aspektus, su sąlyga, kad jos buvo 
parengtos konsultuojantis su daugeliu 
ekspertų ir suinteresuotų subjektų.

Or. en

Pakeitimas 476
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip pat visapusiškai atsižvelgiama į 
atitinkamus Europos technologijų 
platformų ir Europos inovacijų 
partnerysčių parengtų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkių bei pagal bendro 
programavimo iniciatyvas parengtų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkių 
aspektus.

2. Taip pat visapusiškai atsižvelgiama į 
atitinkamus Europos inovacijos ir 
technologijos instituto, Europos 
technologijų platformų ir Europos 
inovacijų partnerysčių parengtų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkių bei pagal 
bendro programavimo iniciatyvas parengtų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkių 
aspektus.

Or. en

Pakeitimas 477
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą 
vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 

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

inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
projektus įtraukiant lyčių aspektą, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui. Programa „Horizontas 
2020“ bus skatinama ir remiama veikla, 
kuria siekiama pasinaudoti Europos 
pirmavimu konkuruojant dėl naujų 
procesų ir technologijų, kuriais 
propaguojamas tvarus vystymasis 
bendrąja prasme ir kova su klimato kaita, 
kūrimo. Toks horizontalus požiūris, 
visapusiškai integruotas į visas programos 
„Horizontas 2020“ prioritetines sritis, 
padės Sąjungai klestėti mažo anglies 
dioksido kiekio ir ribotų išteklių pasaulyje 
ir tuo pačiu kurti efektyvaus išteklių 
naudojimo bei konkurencingą 
ekonomiką; 

Or. en

Pakeitimas 478
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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 
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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.

mokslams bei humanitariniams mokslams, 
klimato kaitai, sveikoms jūrų ir 
vandenynų ekosistemoms ir tvariam 
vystimuisi, Europos mokslinių tyrimų 
erdvės veikimo ir laimėjimų skatinimui, 
bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, į kuriuos integruotas lyčių 
aspektas, mokslo darbuotojo profesijos 
patrauklumo didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 479
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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, įtraukiant MVĮ, 
daugiadalykiams ir tarpdalykiniams 
moksliniams tyrimams ir socialinėms, 
organizacinėms ir sistemų inovacijoms, 
socialinių ir ekonominių mokslų bei 
humanitarinių mokslų įtraukimui į 
programą „Horizontas 2020“, 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 
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paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 480
Giles Chichester, Vicky Ford

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, transdiscipliniams ir 
tarpdalykiams 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.

Or. en

Pakeitimas 481
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 482
Christian Ehler

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, 

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, 
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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.

Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, mokslinių tyrimų 
ir inovacijų atskirties Europoje 
panaikinimui, mažų besiformuojančios 
kompetencijos vienetų visoje Europos 
Sąjungoje nustatymui ir skatinimui, 
bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, į kuriuos integruotas lyčių 
aspektas, mokslo darbuotojo profesijos 
patrauklumo didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

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, 
matematikai, Europos mokslinių tyrimų 
erdvės veikimo ir laimėjimų skatinimui, 
bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, į kuriuos integruotas lyčių 
aspektas, mokslo darbuotojo profesijos 
patrauklumo didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. fr
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Pakeitimas 484
Jean-Pierre Audy

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, daugiadalykiams, 
tarpdalykiams ir transdiscipliniams
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
socialiniams ir ekonominiams mokslams 
bei humanitariniams mokslams, 
matematikai, Europos mokslinių tyrimų 
erdvės veikimo ir laimėjimų skatinimui, 
bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, į kuriuos integruotas lyčių 
aspektas, mokslo darbuotojo profesijos 
patrauklumo didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pagrindimas

Apgailestauja, kad iki šiol matematika nebuvo įtraukta į ankstesnes bendrąsias programas. 
Programoje „Horizontas 2020“ ši klaida turėtų būti ištaisyta ir nustatytos tinkamos 
priemonės.

Pakeitimas 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 486
Judith A. Merkies

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 

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 
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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.

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, MVĮ 
įtraukimui į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei platesniam privačiojo 
sektoriaus dalyvavimui, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 487
Romana Jordan

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 

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, bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų srityje visoje Europoje 
plėtrai, bendradarbiavimui su trečiosiomis 
šalimis, atsakingiems moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, į kuriuos 
integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
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paprastinimui. tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 489
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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 

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 
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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.

mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, dalyvavimo 
moksliniuose tyrimuose ir inovacijose 
visoje Europoje plėtimui, 
bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, į kuriuos integruotas lyčių 
aspektas, mokslo darbuotojo profesijos 
patrauklumo didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 491
Edit Herczog

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, dalyvavimo 
moksliniuose tyrimuose ir inovacijose 
visoje Europoje plėtimui, 
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.
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Or. en

Pakeitimas 492
Ioannis A. Tsoukalas

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, daugiadalykiams ir 
tarpdalykiams moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems ir 
etiškiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, į kuriuos integruotas lyčių ir 
amžiaus aspektas, mokslo darbuotojo 
profesijos patrauklumo didinimui ir 
tarpvalstybinio ir tarpsektorinio mokslo 
darbuotojų judumo paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 493
Konrad Szymański

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 

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą 
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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.

vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, mokslinių tyrimų 
Europos teisinių sistemų klausimais 
plėtrai, bendradarbiavimui su trečiosiomis 
šalimis, etikos požiūriu atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lygių vyrų ir moterų 
galimybių atliekant mokslinius tyrimus 
užtikrinimas, mokslo darbuotojo profesijos 
patrauklumo abiems lytims didinimui ir 
tarpvalstybinio ir tarpsektorinio mokslo 
darbuotojų judumo paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 494
Konrad Szymański

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

mokslo darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „lyčių klausiami“ yra dviprasmiška, kai kalbama apie projektų turinį ir ją taip pat 
galima susieti su ginčytomis ir ne visiems priimtinomis darbotvarkėmis.

Pakeitimas 495
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 496
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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 

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 
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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.

didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
sisteminiam požiūriui į erdvių, miestų ir 
teritorijų klausimus, Europos mokslinių 
tyrimų erdvės veikimo ir laimėjimų 
skatinimui, bendradarbiavimui su 
trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 498
Elisabetta Gardini

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 

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 
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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.

ir laimėjimų skatinimui, mokslinių tyrimų 
apie Europos teisines sistemas plėtrai,
bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, į kuriuos integruotas lyčių 
aspektas, mokslo darbuotojo profesijos 
patrauklumo didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 499
Anna Záborská, Jan Březina

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 
darbuotojų judumo paprastinimui.

Or. en
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Pakeitimas 500
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 501
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant užtikrinti, kad paraiškų 
teikėjai turėtų pakankamai laisvės kurti 
tarpdisciplininius projektus su 
naujoviškais sprendimais, apimančias 
programos „Horizontas 2020“ prioritetus, 
kvietimai teikti paraiškas turi būti kuo 
atviresni. Kad pakaktų vietos iš apačios 
kylančia iniciatyva pagrįstiems metodams 
ir atviriems, paprastiems, spartaus 
veikimo modeliams kiekvieno uždavinio ir 
technologijos atžvilgiu, ir kad Europos 
geriausiems mokslo darbuotojams, 
verslininkams ir įmonėms būtų suteikta 
galimybė pasiūlyti jų pasirinktus 
perspektyviausius sprendimus, darbo 
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programos apibrėžiamos bendrais 
bruožais su kiek įmanoma mažiau 
specifinių detalių.

Or. en

Pakeitimas 502
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
visi moksliniai tyrimai ir inovacijos 
grindžiami mokslininkų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, įmonių ir piliečių gebėjimu atvirai 
gauti, keistis ir naudotis moksline 
informacija. Siekiant padidinti žinių 
srautus ir naudojimąsi jomis, suteikiama 
nemokama laisva prieiga internete prie 
mokslinių leidinių, jau įtrauktų į 
septintąją bendrąją programą, – tokiu 
bendruoju principu turėtų būti 
vadovaujamasi teikiant visus mokslinius 
leidinius, kuriems skiriamas valstybės 
finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“. Be to, pagal 
programą „Horizontas 2020“ išbandoma 
suteikti internetinę atvirą prieigą prie 
mokslinių duomenų, parengtų ar surinktų 
vykdant viešai finansuojamus mokslinius 
tyrimus, siekiant, kad atvira prieiga prie 
tokių duomenų iki 2020 m. taptų įprasta. 
Taip pat rezultatų atskleidimas ribojamas, 
jei gali būti pažeisti patentai.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje surenkama konfidencialių duomenų ir, laikantis saugumo 
reikalavimų, turi būti sudarytos sąlygos išlaikyti saugumą ir patentų teises. Atviros prieigos 
įpareigojimas būtų priimtinas tik tokiu atveju, jei taikymo sritis apsiriboja paskelbtomis 
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versijomis, nėra įpareigojimo skelbti ir kištis į mokslinių tyrimų rezultatų komercinį 
panaudojimą ar galimybės užtikrinti rezultatų apsaugą intelektinės nuosavybės teisėmis. 
Antraip gali būti pažeistos nuosavybės teisės; o tai gali paskatinti įmones ne taip gausiai 
dalyvauti programoje „Horizontas 2020“.


