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Pakeitimas 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama užtikrinant, kad remiami 
prioritetai ir veiksmai būtų svarbūs 
kintantiems poreikiams, ir atsižvelgiant į 
kintantį mokslo, technologijos, inovacijų, 
rinkų ir visuomenės pobūdį, kai inovacijos
apima verslo, organizacinius ir socialinius 
aspektus. Į etinį, socialinį ir teisinį 
inovacinių mokslinių tyrimų poveikį 
atsižvelgiama visose srityse, kurias apima 
programa.

Or. en

Pakeitimas 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 505
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 506
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 508
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateiktus pasiūlymus įvertina organas, 
kurio sudėtis tinkamai atspindi žinias, 
kurios reikalingos visiems pirmiau 
nustatytiems kriterijams įvertinti.

Or. en

Pagrindimas

Programos „Horizontas 2020“ taikymo sritis apima visą mokslinių tyrimų ir inovacijų 
procesą ir į kriterijus aiškiai įtrauktas poveikis. Vertinant socialinį ir ekonominį bei rinkos 
potencialo poveikį reikia gerai suvokti įgyvendinimo sąlygas, įsitvirtinimą rinkoje ir 
priimtinumą visuomenėje. Todėl programai „Horizontas 2020“ prisidedant prie Europos 
pažangumo, konkurencingumo ir socialinių problemų sprendimo labai svarbu, kad vertinimo 
grupių sudėtis tinkamai atspindėtų tai, o vykdant atrankos procesą būtų laikomasi visų 
paramos skyrimo kriterijų.
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Pakeitimas 509
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Atsakingai vykdomi moksliniai tyrimai ir 

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

Or. en

Pakeitimas 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Atsakingai vykdomi moksliniai tyrimai ir 

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

Or. en

Pakeitimas 511
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis
Atsakingai vykdomi moksliniai tyrimai ir 

inovacijos
Siekiant užtikrinti darnų ir veiksmingą 
mokslo ir visuomenės ryšį, įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“ reikia 
skatinti atsakingai vykdomus mokslinius 
tyrimus ir inovacijas sutelkiant dėmesį, be 
kita ko, į šiuos aspektus:
a) užtikrinti įsipareigojimą, susijusį su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rėmimu, 
atsižvelgiant į visuomenės veikėjų įnašą 
tenkinant visuomenės poreikius;
b) atsižvelgti į lyčių aspektą, kaip 
nurodyta 15 straipsnyje;
c) užtikrinti laisvą internetinę prieigą ir 
pakartotinį mokslinės informacijos 
naudojimą;
d) suteikti būsimiems mokslininkams 
tyrėjams ir visuomenės veikėjams 
pakankamai žinių ir priemonių, kad jie 
galėtų dalyvauti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų procese ir prisiimti atsakomybę;



AM\907403LT.doc 9/135 PE492.710v01-00

LT

e) užtikrinti, kad būtų laikomasi etikos 
principų, numatytų 16 straipsnyje;
f) remti tokią valdymo sistemą, pagal 
kurią visuomenės subjektai būtų 
skatinami bendradarbiauti visais 
mokslinių tyrimų ir inovacijų proceso 
etapais, siekiant kuo labiau suderinti 
rezultatus su visuomenės poreikiais ir 
lūkesčiais.

Or. es

Pagrindimas

Naujajame straipsnyje išvardijami aspektai, kuriuos reikėtų skatinti vykdant mokslinių tyrimų 
ir inovacijų procesą, kad būtų užtikrinta, kad šis procesas būtų vykdomas atsakingai.

Pakeitimas 512
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lyčių lygybė Lygybė

Or. en

Pakeitimas 513
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lyčių lygybė Lygios vyrų ir moterų galimybės 
mokslinių tyrimų srityje

Or. en
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Pakeitimas 514
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 515
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lyčių lygybė Lyčių lygybė ir nediskriminavimas

Or. es

Pagrindimas

Straipsnio taikymo sritis išplečiama siekiant įtraukti nediskriminavimą.

Pakeitimas 516
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“
atsižvelgiama į profesionalių mokslininkų 
tyrėjų mokslinę kompetenciją ir profesinę 
kvalifikaciją, kai skatinamos lygios vyrų ir 
moterų galimybės, formuojant mokslinių 
tyrimų ir inovacijų turinį.
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Or. en

Pakeitimas 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
veiksmingai skatinama lyčių lygybė, o 
formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį atsižvelgiama į lyčių aspektą.
Ypatingas dėmesys skiriamas lyčių 
pusiausvyrai užtikrinti tokiuose 
organuose kaip atrankos tarybos, 
komitetai ir ekspertų grupės.

Or. en

Pakeitimas 518
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
veiksmingai skatinama lygybė, įskaitant 
lyčių lygybę, kai formuojamas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų turinys.

Or. en

Pakeitimas 519
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
veiksmingai skatinama vyrų ir moterų
lygybė.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pataisyti konstatuojamojoje dalyje vartojamą sąvoką siekiant atsižvelgti į ES sutarties, 
SESV ir Pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnio formuluotę, Šiuose tekstuose visuomet 
vartojama sąvoka „vyrų ir moterų lygybė“, o ne visuotinai nepriimtina „lyčių lygybė“. 
Sąvoka „lyčių aspektas“ yra dviprasmiška, kai kalbama apie projektų turinį ir ją taip pat 
galima susieti su ginčytomis ir ne visiems priimtinomis darbotvarkėmis.

Pakeitimas 520
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
veiksmingai skatinamos vienodos vyrų ir 
moterų galimybės, kai formuojamas
mokslinių tyrimų ir inovacijų turinys.

Or. en

Pakeitimas 521
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Remdamosi Europos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsniu, ES sutarties 2 straipsniu, 
Sutarties dėl ES veikimo 10 straipsniu ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, 
Europos institucijos privalo užtikrinti, kad jokia Europos politikos priemone ir teisės aktu 
nebūtų diskriminuojami Europos piliečiai dėl įvairių priežasčių, įskaitant negalią.

Pakeitimas 522
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ imamasi tinkamų 
priemonių siekiant užtikrinti, kad 
formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį būtų užkirstas kelias 
diskriminacijai dėl lyties, rasės ar etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus ar lytinės orientacijos.

Or. es

Pagrindimas

Europos institucijos privalo užtikrinti, kad jokiu teisės aktu ar politikos priemone nebūtų 
diskriminuojama dėl nurodytų priežasčių. Ši nuostata turėtų būti įtraukta į reglamentą, kad 
programa „Horizontas 2020“ būtų aiškiai susieta su šiais principais.

Pakeitimas 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ veiksmingai 
skatinama lyčių pusiausvyra visose 
programose, vertinimo komitetuose, 
ekspertų ir patariamosiose grupėse ir 
visuose esamuose ir jai įgyvendinti 
įsteigtuose sprendimus priimančiuose 
organuose. Tam bus nustatyti tikslai ir 
įgyvendinti šiems tikslams pasiekti 
parengti atitinkami veiksmai.

Or. en

Pakeitimas 524
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant mokslinių tyrimų projektus, 
kuriuose žmonės yra dalyviai ar galutiniai 
vartotojai, pagal programą 
„Horizontas 2020“ užtikrinama, kad su 
visais dalyviais ir visuomenės grupėmis 
būtų elgiamasi vienodai.

Or. en

Pakeitimas 525
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ atsižvelgiama į 
profesionalių mokslininkų tyrėjų 
mokslinę kompetenciją ir profesinę 
kvalifikaciją, kai skatinamos lygios vyrų ir 
moterų galimybės formuojant mokslinių 
tyrimų ir inovacijų turinį.

Or. en

Pakeitimas 526
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant skatinti lygybę, įgyvendinamos 
specialiosios priemonės, kad būtų 
padedama tiems, kurie padarė pertrauką 
savo karjeroje, grįžti į darbą.

Or. en

Pakeitimas 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 528
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Laisva prieiga

Siekiant, kad būtų daugiau naudojamasi 
rezultatais, kad jie būtų labiau platinami 
ir kad taip Europoje būtų skatinama kurti 
inovacijas, privaloma sukurti nemokamą 
atvirą prieigą prie leidinių, parengtų 
remiantis moksliniais tyrimais, 
finansuojamais pagal programą 
„Horizontas 2020“. Skatinama sukurti 
nemokamą atvirą prieigą prie jau viešai 
paskelbtų mokslinių duomenų, gautų ar 
surinktų vykdant mokslinius tyrimus, 
finansuojamus pagal programą 
„Horizontas 2020“.

Or. en

Pakeitimas 529
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Žmogiškieji ištekliai

Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ propaguojama 
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mokslininko tyrėjo karjera ir didinamas 
jos patrauklumas visoje Europoje. Dėl 
šios priežasties ji įgyvendinama taip, kad 
būtų skatinamas bendrosios mokslininkų 
tyrėjų rinkos sukūrimas, visų pirma pagal 
šią programą numatant atitinkamus 
mechanizmus mokslininkų tyrėjų darbo 
užmokesčio skirtumams mažinti.

Or. en

Pakeitimas 530
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Laisva prieiga

Siekiant, kad būtų daugiau naudojamasi 
rezultatais, kad jie būtų labiau platinami 
ir kad taip Europoje būtų skatinama kurti 
inovacijas, skatinama kurti tvarią atvirą 
prieigą prie leidinių, parengtų remiantis 
moksliniais tyrimais, finansuojamais 
pagal programą „Horizontas 2020“, ir 
stengiamasi užtikrinti, kad Europos 
mokslininkai tyrėjai galėtų skelbti savo 
straipsnius labiausiai vertinamuose 
žurnaluose ir kituose forumuose. Gali 
būti skatinama sukurti atvirą prieigą prie 
mokslinių duomenų, gautų ar surinktų 
vykdant mokslinius tyrimus, 
finansuojamus pagal programą 
„Horizontas 2020“.
Jei leidiniai, parengti pagal programą 
„Horizontas 2020“, turi būti skelbiami 
viešam naudojimui ir formatu, kuriuo 
naudojantis galima skaityti nemokamai, 
leidybos išlaidos padengiamos iš 
programos „Horizontas 2020“ biudžeto.
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Or. en

Pagrindimas

Remiamasi Teresos Rieros Madurell pranešimo 45 pakeitimu.

Pakeitimas 531
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Laisva prieiga

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 ir rezultatų sklaidos 
taisyklės] 41 straipsnio.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti nurodytas leidinio tipas, kad būtų nustatyta, ar kalbama apie jau paskelbtus 
rezultatus, ar apie visus leidinių tipus. Be to, keliama ekonominė problema. Taisyklės, 
kuriomis skatinama laisva prieiga, bet leidžiama savo nuožiūra apibrėžti jos sąlygas, įneša 
painiavos ir teisinio netikrumo.

Pakeitimas 532
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Laisva prieiga

Siekiant, kad būtų daugiau naudojamasi 
rezultatais, kad jie būtų labiau platinami 
ir kad taip Europoje būtų skatinama kurti 
inovacijas, privaloma sukurti nemokamą 
atvirą prieigą prie leidinių, parengtų 
remiantis moksliniais tyrimais, 
finansuojamais pagal programą 
„Horizontas 2020“. Skatinama sukurti 
nemokamą atvirą prieigą prie mokslinių 
duomenų, gautų ar surinktų vykdant 
mokslinius tyrimus, finansuojamus pagal 
programą „Horizontas 2020“.

Or. en

Pakeitimas 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Mokslininkų tyrėjų karjera

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama pagal Reglamentą (ES) 
Nr. xx/2013 [Dalyvavimo taisyklės], 
kuriuo prisidedama prie bendrosios 
rinkos mokslininkams tyrėjams kūrimo ir 
mokslininkų tyrėjų karjeros propagavimo 
bei patrauklumo didinimo visoje 
Sąjungoje Europos mokslinių tyrimų 
erdvės srityje atsižvelgiant į programa 
remiamų veiksmų tarptautinį pobūdį.

Or. en
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Pakeitimas 534
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Mokslininkų tyrėjų karjera

Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ didinamas 
mokslininko tyrėjo karjeros patrauklumas 
visoje Europoje. Siekiant šio tikslo ji 
įgyvendinama taip, kad būtų skatinamas 
bendrosios mokslininkų tyrėjų rinkos 
sukūrimas, visų pirma parengiant 
atitinkamus mechanizmus mokslininkų 
tyrėjų darbo užmokesčio skirtumams 
mažinti.

Or. en

Pakeitimas 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Mokslininkų tyrėjų karjeros 

patrauklumas
Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ propaguojama 
mokslininkų tyrėjų karjera ir didinamas 
jos patrauklumas visoje Europoje. Dėl 
šios priežasties ji įgyvendinama taip, kad 
būtų skatinamas bendrosios mokslininkų 
tyrėjų rinkos sukūrimas, visų pirma pagal 
šią programą numatant atitinkamus 
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mechanizmus mokslininkų tyrėjų darbo 
užmokesčio skirtumams mažinti.

Or. en

Pakeitimas 536
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Žmogiškieji ištekliai

Labai svarbu užtikrinti būsimą
aprūpinimą žmogiškaisiais ištekliais, kad 
būtų įgyvendintas Europos, kaip mokslo, 
technologijų ir inovacijų lyderės, tikslas. 
Programa „Horizontas 2020“ padedama 
Europos mokslinių tyrimų erdvėje skatinti 
siekti mokslininkų tyrėjų karjeros ir 
didinti jos patrauklumą visoje Sąjungoje. 
Be to, vykdant programą 
„Horizontas 2020“ prisidedama prie 
reikalingo žmogiškojo kapitalo kūrimo 
skatinant mokslą, technologijas, inžineriją 
ir matematiką (MTIM), o tai sudaro 
reikalingą pagrindą būsimų mokslininkų 
tyrėjų ir inovacijų kūrėjų sėkmei.

Or. en

Pakeitimas 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 
Helsinkio deklaraciją, 1997 m. 
balandžio 4 d. Ovjede pasirašytą Europos 
Tarybos žmogaus teisių ir biomedicinos 
konvenciją ir jos papildomus protokolus,
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus, 2005 m. kovo mėn. 
JT rezoliuciją dėl žmogaus klonavimo, JT 
Vaiko teisių konvenciją, UNESCO priimtą 
Visuotinę žmogaus genomo ir teisių 
deklaraciją, JT biologinių ir toksinių 
ginklų konvenciją (angl. BTWC), 
Tarptautinę augalų genetinių išteklių 
maistui ir žemės ūkiui sutartį bei 
atitinkamas Pasaulinės sveikatos 
organizacijos rezoliucijas. Asmenys, 
vykdantys mokslinių tyrimų projektus, 
susijusius su etiniu požiūriu opiais 
klausimais, pvz., DNR, žmogaus tyrimai, 
asmenų, negalinčių duoti sutikimo žinant 
visas pasekmes, moksliniai tyrimai, 
moksliniai tyrimai, susiję su stuburinių 
gyvūnų kančia ir kt., ar juose 
dalyvaujantys, prieš pradėdami veiklą turi 
paprašyti sutikimo iš atitinkamo 
nacionalinio ar vietos etikos komiteto. 
Pasiūlymus etiniu požiūriu sistemingai 
apsvarsto ir Komisija. Tam tikrais atvejais 
etiniai aspektai gali būti peržiūrimi 
įgyvendinant projektą. Kasmet Komisija 
praneša Europos Parlamentui apie savo 
veiklą šioje srityje ir taip pat pateikia 
informaciją Europos Parlamentui ir 
Tarybai, jei jie jos paprašo. Įgyvendinant 
šią programą, Komisija nuolat stebi 
mokslo pažangą ir nacionalines bei 
tarptautines nuostatas, kad būtų 
atsižvelgta į visus pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Į Šeštąją ir Septintąją pagrindų programas buvo įtraukta daug išsamesnė formuluotė dėl 
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etikos principų. Šiuo pakeitimu siekiama ir į programą „Horizontas 2020“ įtraukti visus 
susijusius ES ir tarptautinius dokumentus. Turėtų būti vengiama sudaryti įspūdį, kad dabar 
Europos Sąjungai mažiau svarbios etinės ribos. Taip pat mintis apie sistemingą, su opiais 
klausimais (ne tik embrioninės kamieninės ląstelės, bet ir kiti klausimai, pvz. moksliniai 
tyrimai, susiję su asmenimis, negalinčiais duoti sutikimo žinant visas pasekmes) susijusią 
peržiūrą etiniu požiūriu yra reikalinga ir ji buvo įtraukta į Šeštąją ir Septintąją pagrindų 
programas.

Pakeitimas 538
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visa pagal programą „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus, Europos 
direktyvą 2004/23/EB dėl žmogaus 
audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, 
ištyrimo, apdorojimo, konservavimo,
laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos 
standartus (angl. EUDHTC) ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1394/2007 dėl 
pažangiosios terapijos vaistinių preparatų 
(PTVP).

Or. en

Pakeitimas 539
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus. Vykdant 
mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
atsižvelgiama į SESV 13 straipsnį ir 
siekiama mažinti gyvūnų naudojimą 
moksliniams tyrimams ir bandymams, 
siekiant jį visiškai pakeisti kitomis 
priemonėmis, įskaitant strateginę plėtrą,
integraciją ir inovatyvias priemones ir 
technologijas be gyvūnų.

Or. sl

Pakeitimas 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visa pagal programą „Horizontas 2020“ 
vykdoma mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veikla atitinka etikos principus ir 
atitinkamus nacionalinius, Sąjungos ir 
tarptautinius teisės aktus, įskaitant Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją ir 
Europos žmogaus teisių konvenciją bei jos 
papildomus protokolus. Atsižvelgiama į 
Europos mokslo ir naujųjų technologijų 
etikos grupės nuomones.

Or. en

Pakeitimas 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

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

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

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

Or. fr

Pakeitimas 544
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Taip pat reikia padaryti nuorodą į žmogaus orumo apsaugą (žr., pvz., Pagrindinių teisių 
chartijos 1 straipsnį) ir žmogaus viršenybės principą. Vartojant terminą „žmogus“ 
išplečiama taikomos apsaugos apimtis, nes jis labiau moksliškas, objektyvesnis ir mažiau 
kontraversiškas, todėl teisės aktuose turėtų būti teikiama pirmenybė jam, o ne terminui 
„asmuo“.
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Pakeitimas 545
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 547
Marisa Matias
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 548
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ vykdoma mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veikla yra skirta tik 
civilinėms reikmėms.

2. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ vykdoma mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veikla yra skirta tik 
civilinėms reikmėms. Į programą 
neįtraukiamas gynybos srities mokslinių 
tyrimų ir inovacijų, įskaitant civilines ir 
karines dvejopo naudojimo technologijas, 
finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ vykdoma mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veikla yra skirta tik
civilinėms reikmėms.

2. Įgyvendinant programą
„Horizontas 2020“ vykdoma mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veikla daugiausia skirta 
civilinėms reikmėms.

Or. en

Pakeitimas 550
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 551
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 552
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) žmogaus genomui keisti kitais nei 
prevencijos, diagnostikos ar gydymo 
tikslais skirta mokslinių tyrimų veikla; 
taip pat žmogaus genetiniam paveldui 
keisti skirta mokslinių tyrimų veikla, dėl 
kurios šie pakeitimai gali tapti paveldimi ;

Or. en

Pagrindimas

Intervencija į žmogaus genomą skatinimo tikslais pažeidžia atitinkamus principus, pvz., 
lygybės principą, ir yra atmesta tarptautiniuose teisės dokumentuose, pvz., Ovjedo 
konvencijoje (plg. 13 straipsnis).

Pakeitimas 554
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žmogaus genetiniam paveldui keisti 
skirta mokslinių tyrimų veikla, dėl kurios 

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

Or. en

Pakeitimas 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mokslinių tyrimų veikla, skirta 
žmogaus embrionams kurti tik mokslinių 
tyrimų arba kamieninių ląstelių 
parūpinimo tikslais, įskaitant somatinių 
ląstelių branduolių perkėlimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 556
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mokslinių tyrimų veikla, skirta 
žmogaus embrionams kurti tik mokslinių 
tyrimų arba kamieninių ląstelių 
parūpinimo tikslais, įskaitant somatinių 
ląstelių branduolių perkėlimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 557
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mokslinių tyrimų veikla, skirta 
žmogaus embrionams kurti tik mokslinių 
tyrimų arba kamieninių ląstelių
parūpinimo tikslais, įskaitant somatinių 
ląstelių branduolių perkėlimą.

(c) mokslinių tyrimų veikla, skirta kurti 
(perkeliant somatinių ląstelių 
branduolius, taikant partenogenezę ar 
kitas priemones) ar naikinti žmogaus
embrionus bet kuriuo tikslu, įskaitant 
kamieninių ląstelių įsigijimą; taip pat kita
mokslinių tyrimų veikla, susijusi su 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių
panaudojimu.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų laikytis subsidiarumo principo srityje, kurioje tokia etikos ir teisinių sprendimų 
įvairovė valstybėse narėse. Taip pat reikia numatyti nuostatoje minimų mokslinių tyrimų tipų 
nefinansavimą atsižvelgiant į ES teisinį nuoseklumo principą, nurodytą ETT sprendime dėl 
O. Brüstle bylos. Nuoroda į partenogenezę siekiama padaryti platesnę nuorodą į technines 
žmogaus embrionų kūrimo priemones.

Pakeitimas 558
Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mokslinių tyrimų veikla, skirta 
žmogaus embrionams kurti tik mokslinių 
tyrimų arba kamieninių ląstelių
parūpinimo tikslais, įskaitant somatinių 
ląstelių branduolių perkėlimą.

(c) mokslinių tyrimų veikla, skirta kurti 
(perkeliant somatinių ląstelių 
branduolius, taikant partenogenezę ar 
kitas priemones) ar naikinti žmogaus
embrionus bet kuriuo tikslu, įskaitant 
kamieninių ląstelių įsigijimą; taip pat kita
mokslinių tyrimų veikla, susijusi su 
žmogaus embriono kamieninių ląstelių
panaudojimu.

Or. en
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Pakeitimas 559
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) mokslinių tyrimų veikla, skirta 
žmogaus embrionams kurti tik mokslinių 
tyrimų arba kamieninių ląstelių parūpinimo 
tikslais, įskaitant somatinių ląstelių 
branduolių perkėlimą.

(c) veikla, skirta žmogaus embrionams 
kurti tik mokslinių tyrimų arba kamieninių 
ląstelių parūpinimo tikslais, įskaitant 
somatinių ląstelių branduolių perkėlimą.

Or. en

Pakeitimas 560
Konrad Szymański

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant 
naikinamos embriono kamieninės 
ląstelės;

Or. de
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Pagrindimas

Mokslinių tyrimų, kuriuos vykdant naikinamos embrioninės kamieninės ląstelės, veiklai 
neturėtų būti skiriama finansinė parama pagal programą „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 562
Algirdas Saudargas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 563
Elisabetta Gardini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 564
Anna Záborská, Jan Březina

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 565
Petru Constantin Luhan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) moksliniai tyrimai, kuriais siekiama 
sukurti stebėjimu grindžiamą visuomenę.

Or. en

Pakeitimas 566
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant 
naudojamos žmogaus embriono 
kamieninės ląstelės.
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Or. de

Pakeitimas 568
Algirdas Saudargas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 569
Anna Záborská, Jan Březina

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 570
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant 
naudojami laukiniai nežmoginiai primatai 
ir laukinių primatų palikuonys;
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Or. en

Pagrindimas

Projektai, kuriuos vykdant naudojami laukinėje gamtoje sugauti nežmoginiai primatai ar 
laukinių nežmoginių primatų palikuonys, neturėtų būti remiami dėl didelės keliamos kančios 
ir būtinybės baigti laukinių primatų gaudynes siekiant juos panaudoti laboratorijose.

Pakeitimas 571
Elisabetta Gardini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 572
Anna Záborská, Jan Březina

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 573
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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



PE492.710v01-00 38/135 AM\907403LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cc) moksliniai tyrimai, susiję su tyčiniu 
gyvūnų motinos ir jos palikuonių 
atskyrimu;

Or. en

Pagrindimas

Projektai, susiję su motinos atskyrimu nuo jos palikuonio, yra plačiai kritikuojami, nes 
gyvūnai patiria nepriimtinai didelę kančią. Tokiems projektams neturėtų būti skiriamas 
viešasis finansavimas.

Pakeitimas 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Į programą „Horizontas 2020“ 
neįtraukiami juridiniai asmenys (įskaitant 
bet kokius susijusius subjektus), kuriems 
dalyvaujant, atsižvelgiant į jų siekiamus 
tikslus, įsisteigimo vietą, veiklos pobūdį ar 
vietą, Europos Sąjunga turėtų teisėta 
pripažinti ar teikti pagalbą ar paramą, 
skirtą padėčiai, kuri susidarė šiurkščiai 
pažeidžiant tarptautinę teisę (įskaitant 
tarptautinę humanitarinę teisę), palaikyti, 
jei šis pažeidimas buvo nustatytas 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
rezoliucija ar Tarptautinio Teisingumo 
Teismo sprendimu ar patariamąja 
nuomone;

Or. en

Pakeitimas 575
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Į programą „Horizontas 2020“ 
neįtraukiamos įmonės, įsisteigusios 
trečiojoje šalyje, kuri pristatoma kaip 
lengvatinių mokesčių centras ar kurioje 
netaikomi jokie mokesčiai arba jie yra tik 
simboliniai, kurioje trūksta veiksmingo 
keitimosi informacija su užsienio šalių 
mokesčių institucijomis, kurios teisinės, 
teisminės arba administracinės nuostatos 
yra neskaidrios, kurioje netaikomas 
faktinio buvimo vietoje reikalavimas;

Or. en

Pakeitimas 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Žmonių (suaugusių, embrionų arba 
gautų iš virkštelės) kamieninių ląstelių 
moksliniai tyrimai gali būti finansuojami 
atsižvelgiant į mokslinio pasiūlymo turinį 
ir į dalyvaujančių valstybių narių teisinę 
sistemą. Embrionų kamieninių ląstelių 
moksliniai tyrimai gali būti vykdomi tik 
naudojant atliekamus embrionus, gautus 
po in vitro apvaisinimo, kurie nėra 
reikalingi reprodukcijai. Mokslinių tyrimų 
veikla, kuri draudžiama visose valstybėse 
narėse, nefinansuojama. Jokia veikla 
nefinansuojama valstybėje narėje, kur tokia 
veikla yra uždrausta. Vis dėlto, visų rūšių 
kamieninių ląstelių medicinos mokslinius 
tyrimus finansuoja valstybės narės, 
kuriose tokia veikla yra leidžiama.
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Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 577
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų) 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, skirta žmogaus embrionams 
kurti tik mokslinių tyrimų arba 
aprūpinimo kamieninėmis ląstelėmis 
tikslais, įskaitant somatinių ląstelių 
branduolių perkėlimą, taip pat gali būti 
finansuojama, jei moksliniai tyrimai 
negali būti atlikti naudojant atliekamus 
embrionus atsižvelgiant į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

Or. en

Pakeitimas 578
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas atsižvelgiant į Angelikos Niebler siūlomus pakeitimus, kuriais 
sukuriamas 16 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas) ir 16 straipsnio 3 dalies cb punktas 
(naujas).
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Pakeitimas 580
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 581
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Pagal 16 straipsnio 3 dalies c punktą, kuriame numatyti moksliniai tyrimai panaudojant 
žmogaus embriono kamienines ląsteles.
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Pakeitimas 582
Algirdas Saudargas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 583
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 584
Anna Záborská, Jan Březina
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Mokslinių tyrimų veikla, skirta 
žmogaus embrionams kurti tik mokslinių 
tyrimų arba aprūpinimo kamieninėmis 
ląstelėmis tikslais, įskaitant somatinių 
ląstelių branduolių perkėlimą, gali būti 
finansuojama, kai tai leidžiama valstybėse 
narėse, jei mokslinių tyrimų tikslų negali 
būti pasiekta naudojant atliekamus 
embrionus. Finansavimas gali būti 
suteiktas atliekamų žmogaus embrionų 
mokslinių tyrimų projektams, kurie susiję 
su kamieninių ląstelių įsigijimu.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų tikslas ne visuomet pasiekiamas naudojant atliekamus embrionus. Atliekamų 
embrionų, gautų atliekant dirbtinį apvaisinimą in vitro, kokybė ne visuomet būna optimali ir 
gali iškreipti mokslinių tyrimų rezultatus. Naujų embrionų kūrimas perkeliant somatinių 
ląstelių branduolius ateityje bus neišvengiamas taikant žmogaus embriono kamieninių ląstelių 



AM\907403LT.doc 45/135 PE492.710v01-00

LT

mokslinius tyrimus gydymo tikslais.

Pakeitimas 586
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Bandymų su gyvūnais ES 
finansuojamiems moksliniams tyrimams, 
kurie patenka į Direktyvos 2010/63/ES dėl 
mokslo tikslais naudojamų gyvūnų 
apsaugos taikymo sritį, taikomas griežtas 
ir skaidrus etikos ir mokslinės vertės 
įvertinimo procesas, įskaitant visapusišką 
teiginių dėl gyvūnų modelių pritaikymo 
žmonėms pagrindimą, ir reikalavimas 
atlikti visų ES finansuojamų bandymų su 
gyvūnais vertinimą atgaline data 
nepaisant gyvūnų rūšies ar sunkumo.

Or. en

Pagrindimas

Programa „Horizontas 2020“ turėtų atitikti Direktyvos 2010/63/ES dėl mokslo tikslais 
naudojamų gyvūnų apsaugos reikalavimus. Šiuo tikslu reikalingas išsamus projekto 
įvertinimas, kai atliekant bandymus naudojami gyvūnai. Be to, taip pat turėtų būti atliktas ir 
ES finansuojamų gyvūnų mokslinių tyrimų vertinimas atgaline data siekiant užtikrinti, kad 
nuolat būtų tikrinamas gyvūnų modelių pritaikymas žmonėms siekiant patobulinti būsimus 
sprendimus dėl finansavimo ir pagrįsti juos turima informacija.

Pakeitimas 587
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 3 dalyje nurodytos mokslinių tyrimų 5. Jei laikoma, kad 3 dalyje nurodytos 



PE492.710v01-00 46/135 AM\907403LT.doc

LT

sritys gali būti peržiūrėtos atliekant į
26 straipsnio 1 dalyje nustatytą tarpinį 
vertinimą ir atsižvelgiant į mokslo 
pažangą.

mokslinių tyrimų sritys turi būti 
peržiūrėtos atliekant į 26 straipsnio 
1 dalyje nustatytą tarpinį vertinimą ir 
atsižvelgiant į mokslo pažangą, Komisija 
tai padaro pateikdama pasiūlymą dėl 
teisėkūros procedūra priimamo akto.

Or. en

Pakeitimas 588
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Atliekamas visų kvietimų teikti 
pasiūlymus su saugumu susijusių 
mokslinių tyrimų srityje išankstinis 
poveikio etikai ir visuomenei vertinimas ir 
visi projektai, kuriuos siūloma finansuoti, 
įgyvendinimo metu svarstomi etikos 
požiūriu. Atliekant išankstinį poveikio 
vertinimą ir svarstymą etikos požiūriu 
neapsiribojama siauromis privatumo ir 
duomenų apsaugos ribomis ir 
atsižvelgiama į platesnį pagrindinės 
MTTP darbotvarkės poveikį visuomenei. 
Atliekamas griežtesnis kvietimų teikti 
pasiūlymus ir pasiūlymų projektų, kurie 
kelia didelį susirūpinimą dėl etinio 
ir (arba) visuomeninio poveikio, 
tikrinimas ir kontrolė.

Or. en

Pakeitimas 589
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
politikos kryptis, įskaitant struktūrinius 
fondus, bendrą žemės ūkio politiką, 
Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programą (COSME), programą „Erasmus 
visiems“, aplinkos finansinę priemonę 
„Life“ ir strategiją „Europa 2020“.

Or. en

Pakeitimas 590
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas ir 
politikos kryptis, įskaitant struktūrinius 
fondus, bendrą žemės ūkio politiką, 
Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programą (COSME), programą „Erasmus 
visiems“, aplinkos finansinę priemonę 
„Life+“ ir strategiją „Europa 2020“, taip 
pat valstybių narių moksliniams tyrimams 
ir inovacijoms skirtą finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 591
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas, įskaitant 
struktūrinius fondus ir specialias paramos 
ir kompensavimo programas bei 
priemones pagal regioninę ir sanglaudos 
politiką.

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir veiksmingumo programa „Horizontas 2020“ ir Sąjungos finansavimo 
programos pagal struktūrinius fondus, įskaitant specialias programas ir priemones, turėtų 
papildyti viena kitą.

Pakeitimas 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas, įskaitant 
struktūrinius fondus, Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą 
(COSME).

Or. en

Pakeitimas 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas, įskaitant 
struktūrinius fondus, Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programą 
(COSME) ir programą „Erasmus 
visiems“.

Or. en

Pakeitimas 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau programoje „Horizontas 2020“ 
pagrindinis dėmesys skiriamas pažangių 
mokslinių tyrimų finansavimui.
Struktūriniai fondai turi atlikti svarbų 
vaidmenį plėtojant pajėgumus ir 
suteikiant pagrindą siekti pažangumo, kad 
būtų rengiami pažangūs projektai, kurie 
galėtų konkuruoti dėl finansavimo pagal 
programą „Horizontas 2020“.
Programos „Horizontas 2020“ ir 
sanglaudos politikos sąveika remiant 
mokslinius tyrimus ir inovacijas kuriama 
koordinuotai įgyvendinant papildomas 
priemones. Kai tik įmanoma, bus 
skatinamas šių dviejų priemonių 
sąveikumas ir bus raginama teikti 
kaupiamąjį ar mišrų finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 595
Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinėmis ir regionų lėšomis turėtų 
būti remiami teigiamai įvertinti projektai, 
pvz., EMTT, „Marie Curie“ ar bendri 
veiksmai, kurie atitinka pažangumo 
kriterijus, tačiau kai neturima 
pakankamai programos 
„Horizontas 2020“ lėšų.

Or. en

Pakeitimas 596
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Sąveika su struktūriniais fondais

Reikėtų visiškai išnaudoti struktūrinius 
fondus, siekiant remti gebėjimų stiprinimą
ir MTTP infrastruktūros kūrimą 
regionuose, vykdant tikslinę veiklą, kuria 
siekiama kurti naujus kompetencijos 
centrus

Or. en

Pakeitimas 597
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Pilietinės visuomenės organizacijos

(1) Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą pilietinės visuomenės 
organizacijų dalyvavimą programoje 
„Horizontas 2020“ ir joms daromam 
inovaciniam poveikiui. Taikant vertinimo 
ir stebėsenos priemones atliekami 
kiekybiniai ir kokybiniai pilietinės 
visuomenės organizacijų dalyvavimo 
vertinimai.
(2) Ypatingas dėmesys skiriamas 
iniciatyvoms, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir sudaryti palankesnes 
sąlygas pilietinės visuomenės 
organizacijoms gauti finansavimą pagal 
programą „Horizontas 2020“. Šiam 
tikslui naudojama programa 
„Horizontas 2020“ ir kitos Sąjungos 
finansavimo programos, įskaitant 
struktūrinius fondus.
(3) Įgyvendinant, programuojant, stebint 
ir vertinant programą „Horizontas 2020“
konsultuojamasi su pilietinės visuomenės 
organizacijomis. 

Or. en

Pakeitimas 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Kompetencijos pripažinimas
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Įgyvendinant programą „Horizontas“ 
prisidedama prie kompetencijos centrų 
nustatymo, jų potencialo įvertinimo ir jų 
matomumo didinimo suteikiant jų 
kompetencijos pripažinimą.

Or. en

Pakeitimas 599
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) Privatusis sektorius ir mažosios ir 
vidutinės įmonės (MVĮ)

Or. en

Pakeitimas 600
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje
„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui. MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas yra vertinimo ir 
stebėsenos priemonių dalis.

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti didesnį privačiojo sektoriaus ir 
ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
dalyvavimą programoje „Horizontas 2020“ 
ir jiems daromam inovaciniam poveikiui.
Privačiojo sektoriaus dalyvavimo 
kiekybinis ir kokybinis vertinimas yra 
vertinimo ir stebėsenos priemonių dalis.

Or. en

Pakeitimas 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje
„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui. MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas yra vertinimo ir 
stebėsenos priemonių dalis.

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti didesnį privačiojo sektoriaus ir 
ypač mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 
dalyvavimą programoje „Horizontas 2020“ 
ir jiems daromam inovaciniam poveikiui.
Privačiojo sektoriaus ir ypač MVĮ 
dalyvavimo kiekybinis ir kokybinis 
vertinimas yra vertinimo ir stebėsenos 
priemonių dalis.

Or. en

Pakeitimas 602
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje
„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui. MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas yra vertinimo ir 
stebėsenos priemonių dalis.

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti didesnį mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje
„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui. MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas yra vertinimo ir 
stebėsenos priemonių dalis.

Or. de

Pakeitimas 603
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje 
„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui. MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas yra vertinimo ir 
stebėsenos priemonių dalis.

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje 
„Horizontas 2020“ ir mokslinių tyrimų bei 
inovaciniam poveikiui MVĮ. MVĮ
dalyvavimo kiekybinis ir kokybinis 
vertinimas yra vertinimo ir stebėsenos 
priemonių dalis.

Or. ro

Pakeitimas 604
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje 
„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui. MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas yra vertinimo ir 
stebėsenos priemonių dalis.

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą ir inovaciniam 
poveikiui įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“. MVĮ dalyvavimo 
kiekybinis ir kokybinis vertinimas yra 
vertinimo ir stebėsenos priemonių dalis.

Or. en

Pakeitimas 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje
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„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui. MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas yra vertinimo ir 
stebėsenos priemonių dalis.

„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui, ypač projektų etapuose, kurie 
yra glaudžiau susiję su rinka. MVĮ 
dalyvavimo kiekybinis ir kokybinis 
vertinimas yra vertinimo ir stebėsenos 
priemonių dalis.

Or. en

Pakeitimas 606
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant
didelio poveikio ir pramonės
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“,
nurodyto I priedo III dalies 1–
6 punktuose. Šie konkretūs veiksmai – tai 
specialiai MVĮ sukurta priemonė, skirta 
visų rūšių MVĮ, galinčioms diegti 
inovacijas; ji diegiama nuosekliai ir yra 
pritaikyta MVĮ poreikiams, kaip nurodyta 
konkrečiame tiksle „Inovacijų diegimas 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse“ I priedo 
II dalies 3.3 punkto a papunktyje.

2. Konkrečių veiksmų imamasi MVĮ 
naudojimui sukuriant įvairių finansavimo 
priemonių komplektą. Konkretūs veiksmai 
nurodyti priedo II dalies 3.3 punkto 
a papunkčio konkrečiame tiksle 
„Inovacijos MVĮ“. Pagal šiuos veiksmus 
didelis dėmesys skiriamas specialiai MVĮ 
sukurtos priemonės, skirtos visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas, 
finansavimui ir jie įgyvendinami 
nuosekliai nustatant vieną specialią 
administracinę struktūrą ir pritaikyti MVĮ 
poreikiams. Specialioji MVĮ priemonė 
įgyvendinama srityse, nurodytose pagal 
specialųjį tikslą „Pirmavimas didelio 
poveikio ir pramonės technologijų srityse“, 
nustatyto I priedo II dalies 1 punkte, ir
pagal kiekvieną iš specialiųjų tikslų pagal 
prioritetą „Visuomenės uždaviniai“,
nustatytų I priedo III dalies 1–
6 punktuose.

Or. en

Pakeitimas 607
Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“,
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje.

2. Specialiai MVĮ sukurta priemonė, 
skirta visų rūšių MVĮ, galinčioms diegti 
inovacijas, sukuriama vienos valdymo 
įstaigos ir įgyvendinama kaip nurodyta 
I priedo II dalies 3.3 punkto a papunkčio 
konkrečiame tiksle „Inovacijos MVĮ“. Ši 
priemonė teminiu požiūriu susijusi su 
konkrečiu tikslu „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“,
nurodytų I priedo III dalies 1–
7 punktuose.

Or. en

Pakeitimas 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
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vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje.

vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje. Laba svarbu, kad 
MVĮ būtų integruotos į visą vertės 
grandinę, kad galėtų visapusiškai 
naudotis visomis galimybėmis pagal 
programą „Horizontas 2020“.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ yra esminė pramoninės struktūros dalis visuose sektoriuose. Kaip tiekėjos ir subtiekėjos 
pramonei, jos atstovauja kritiniams produktyvumo grandinės ryšiams. Todėl labai svarbu, 
kad MVĮ dalyvautų veikloje, susietoje su pirminės įrangos gamintojais, kitais tiekėjais, 
įskaitant dideles bendroves, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros organizacijas ir 
universitetus, ir kad MVĮ nebūtų atskirtos savo programoje.

Pakeitimas 609
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje.

2. Konkrečių veiksmų dėl MVĮ imamasi 
siekiant konkretaus tikslo „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose.
Šie konkretūs veiksmai – tai, be kita ko, 
specialiai MVĮ sukurta priemonė, skirta 
visų rūšių MVĮ, galinčioms diegti 
inovacijas plačiąja prasme; ji diegiama 
nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje.

Or. en
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Pakeitimas 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje.

2. Konkrečių veiksmų dėl MVĮ imamasi 
siekiant konkretaus tikslo „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai, be 
kita ko, MVĮ sukurta priemonė, skirta visų 
rūšių MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje.

Or. en

Pakeitimas 611
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
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tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje.

tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje, visapusiškai 
laikantis subsidiarumo principo ir 
siekiant papildomos naudos Europai.

Or. en

Pakeitimas 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje.

2. Konkrečių veiksmų imamasi Konkrečių 
veiksmų imamasi siekiant konkretaus 
tikslo „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“, 
nustatyto I priedo II dalies 1 punkte, ir 
kiekvieno iš konkrečių tikslų pagal 
prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai, taikant vieną bendrą 
valdymo struktūrą, ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad yra rizika, kad, kadangi finansavimas bus teikiamas iš skirtingų biudžeto eilučių 
(pramonės pirmavimas, konkretūs visuomenės uždaviniai ir kt.), skirtingi Komisijos GD ar 
skyriai gali sukurti ir vykdyti savo programos versiją.

Pakeitimas 613
Paul Rübig
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečių veiksmų imamasi Konkrečių 
veiksmų imamasi siekiant konkretaus 
tikslo „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“, 
nustatyto I priedo II dalies 1 punkte, ir 
kiekvieno iš konkrečių tikslų pagal 
prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje.

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta programa, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 
3.3 punkto a papunktyje..

Or. en

Pagrindimas

Siekiant veiksmingai spręsti VMĮ klausimą, užtikrinti tinkamą ir veiksmingą VMĮ skirtų 
priemonių įgyvendinimą ir maksimaliai padidinti programos „Horizontas 2020“ poveikį, 
reikia šias priemones įtraukti į programą ir numatyti joms biudžetą, taip pat atpažįstamą 
struktūrą, atsakingą už įgyvendinimą ir galinčią pranešti apie MVĮ egzistuojančius praktinius 
suvaržymus ir bendradarbiauti su partneriais.

Pakeitimas 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Tikimasi, kad taikant 1 ir 2 dalyse 
išdėstytą integruotą koncepciją apie 30 %
bendro konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir 15 % prioritetui
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uždaviniai“ skirto biudžeto teks MVĮ. „Visuomenės uždaviniai“ skirto biudžeto 
teks MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 615
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Strategiškai svarbu, kad MVĮ būtų suteiktas daug didesnis paskatinimas dalyvauti bendrojoje 
programoje negu siūlo Komisija.

Pakeitimas 616
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Taikant 1 ir 2 dalyse išdėstytą integruotą 
koncepciją 20 proc. bendro konkrečiam 
tikslui „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ ir 
prioritetui „Visuomenės uždaviniai“ skirto 
biudžeto turėtų tekti MVĮ.

Or. en
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Pagrindimas

MVĮ dalyvavimo padidinimas yra labai svarbus veiksnys siekiant panaudoti inovacinius 
veiklių ir novatoriškų įmonių, naujų įmonių ir mokslinių tyrimų organizacijų ir universitetų 
steigiamų naujų įmonių pajėgumus kuriant inovacinius sprendimus ir siekiant programos 
„Horizontas 2020“ sėkmės apskritai. Nors buvo nustatytas Septintosios bendrosios 
programos 15 % tikslas ir greičiausiai jis bus pasiektas, siekiant visapusiškai išnaudoti MVĮ 
potencialą reikia nustatyti dar platesnio užmojo, bet realistišką ir pasiekiamą tikslą.

Pakeitimas 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig,
Othmar Karas, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Bent 20 % bendro konkrečiam tikslui
„Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir 
pramonės technologijas“ ir prioritetui
„Visuomenės uždaviniai“ skirto biudžeto
turi būti panaudojama taikant MVĮ
priemonę, kaip numatyta 2 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 618
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Taikant 1 ir 2 dalyse išdėstytą integruotą 
koncepciją bent 20 % bendro programai 
„Horizontas 2020“ skirto biudžeto teks 
MVĮ. Bent 10 % programos 
„Horizontas 2020“ biudžeto skiriama 
MVĮ priemonės įgyvendinimui.

Or. en
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Pakeitimas 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Tikimasi, kad taikant 1 ir 2 dalyse 
išdėstytą integruotą koncepciją apie 20 %
bendro konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto teks MVĮ.

Or. en

Pagrindimas

Šį straipsnį reikėtų pakeisti siekiant padidinti biudžeto, kuris turėtų būti skirtas MVĮ, 
procentinę dalį nuo 15 iki 20 %.

Pakeitimas 620
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Taikant 1 ir 2 dalyse išdėstytą integruotą 
koncepciją ne mažiau kaip 20 % bendro 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto turėtų tekti
MVĮ.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į poveikį, kurį MVĮ daro ekonomikai, našumui, darbo vietų kūrimui ir inovacijų 
pajėgumui ES, joms turėtų būti skiriama bent 20 % viso biudžeto.
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Pakeitimas 621
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Apie 15 % bendro konkrečiam tikslui
„Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir 
pramonės technologijas“ ir prioritetui
„Visuomenės uždaviniai“ skirto biudžeto 
teks MVĮ.

Or. de

Pakeitimas 622
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Taikant 1 ir 2 dalyse išdėstytą integruotą 
koncepciją daugiau kaip 15 % bendro 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto turėtų tekti
MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 623
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Taikant 1 ir 2 dalyse išdėstytą integruotą
koncepciją mažiausiai 15 % bendro 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto turėtų tekti
MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 624
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 625
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 626
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 627
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant neleisti, kad 15 % skaičius nebūtų laikomas VMĮ tenkančio finansavimo dalies riba ir 
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išsaugoti galimybę joms gauti daugiau, čia reikėtų įrašyti žodį „mažiausiai“.

Pakeitimas 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
article 18, paragraph 3

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Taikant 1 ir 2 dalyse išdėstytą integruotą 
koncepciją didelė bendro konkrečiam 
tikslui „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ ir 
prioritetui „Visuomenės uždaviniai“ skirto 
biudžeto dalis turėtų tekti MVĮ. Tikimasi, 
kad privačiojo sektoriaus paramos gavėjai 
gaus didelę viso programai 
„Horizontas 2020“ skirto biudžeto dalį.

Or. en

Pakeitimas 629
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Taikant 1 ir 2 dalyse išdėstytą integruotą 
koncepciją ir supaprastinus paraiškų 
teikimo ir nagrinėjimo procedūras apie 
15 % bendro konkrečiam tikslui
„Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir 
pramonės technologijas“ ir prioritetui
„Visuomenės uždaviniai“ skirto biudžeto
turėtų tekti MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 631
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pirmiausia įgyvendinama MVĮ 
priemonė taikant metodą „iš apačios į 
viršų“. Specialioji MVĮ priemonė 
įgyvendinama tik tose prioritetų srityse, 
kurios nurodytos pagal specialųjį tikslą 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“, nustatyto I priedo II 
dalies 1 punkte, ir pagal kiekvieną iš 
specialiųjų tikslų pagal prioritetą 
„Visuomenės uždaviniai“, nustatytų 
I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Prireikus MVĮ priemonė taip pat gali būti 
panaudota kaip ikikomercinių viešųjų 
pirkimų arba novatoriškų sprendimų 
viešųjų pirkimų priemonė, skirta 
konkrečiam bendram ES viešųjų pirkimų 
vykdytojų poreikiui Europoje.
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Or. en

Pakeitimas 632
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Remdamasi 1 ir 3 dalies nuostatomis, 
Komisija atlieka vertinimus ir registruoja 
MVĮ dalyvavimo mokslinių tyrimų 
programose aktyvumą. Jei nepasiekiamas 
15 % tikslas, Komisija išnagrinėja šios 
padėties priežastis ir nedelsiant pasiūlo 
naujas tikslo siekimo priemones.

Or. fr

Pakeitimas 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Be to, bent 10 % antrojo ir trečiojo 
ramsčių biudžeto turėtų būti skirta 
specialiai MVĮ priemonei.

Or. en

Pakeitimas 634
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 b dalis (nauja)



PE492.710v01-00 70/135 AM\907403LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tinkamam MVĮ dalyvavimui ir 
atstovavimui Europos mokslinių tyrimų 
erdvės valdymo struktūrose, ypač vykdant 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes.

Or. en

Pakeitimas 635
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Bendradarbiavimo projektai ir 

partnerystės programa
Programa „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinama visų pirma per 
tarptautinius bendradarbiavimo projektus, 
rengiamus skelbiant kvietimus teikti 
pasiūlymus, numatytus programos 
„Horizontas 2020“ metinėse darbo 
programose. Šios projektus papildys 
viešojo ir privačiojo sektorių subjektų ir 
viešojo sektoriaus subjektų partnerystės, 
kurios bus sukurtos kartu su valstybėmis 
narėmis.

Or. en

Pakeitimas 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Spartus inovacijų diegimas

1. Siekiant paspartinti inovacijų 
komercializavimą ir sklaidą, 20 % 
Sąjungos finansavimo pagal konkretų 
tikslą „Pirmavimas didelio poveikio ir 
pramonės technologijų srityse“ ir pagal 
visus „Visuomenės uždavinius“, 
numatytus 3 dalyje, numatoma spartaus 
inovacijų diegimo priemonei.
2. Spartus inovacijų diegimas – tai 
priemonė, pagrįsta metodu „iš viršaus į 
apačią“, kuris itin paspartins idėjos 
pateikimo į rinką procesą, ir tikimasi, kad 
ją įgyvendinant padidės pramonės 
dalyvavimas programoje 
„Horizontas 2020“, taip pat MVĮ ir pirmą 
kartą paraišką teikiančių subjektų 
dalyvavimas. Taip ją įgyvendinant bus 
skatinamos privataus sektoriaus 
investicijos į mokslinius tyrimus, 
technologijų plėtrą ir inovacijas 
didžiausią dėmesį skiriant vertės kūrimui 
ir paspartinamas naujų technologijų 
virtimas inovatyviais produktais, kuriems 
yra poreikis, o dėl to bus remiamos 
būsimos įmonės ir ekonominis augimas 
bei užimtumas.
3. Veikla apima visą inovacijų ciklą, 
tačiau ją vykdant didžiausias dėmesys 
turėtų būti skiriamas su inovacijomis 
susijusiai veiklai, bandomajai ir 
ikikomercinei plėtrai, apimant etapus nuo 
technologijos pristatymo iki įsitvirtinimo 
rinkoje, įskaitant bandomuosius 
projektus, demonstravimą, bandymo 
įrenginius, mokslinius tyrimus prieš 
pradedant rengti standartus ir inovacijų 
įsitvirtinimą rinkoje.
4. Spartus inovacijų diegimas 
įgyvendinamas kaip matoma finansavimo 
priemonė, kurią taikant paprastai ir 
greitai patenkama į taikomuosius bendrus 
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mokslinius tyrimus, laikantis specialios 
atrankos procedūros, numatytos 
Reglamente (ES) Nr. xxxx/2012 
[dalyvavimo ir sklaidos taisyklės].

Or. en

Pagrindimas

Tinkamai atsižvelgiant į numatomą programos perėjimą prie inovacijų, programoje 
„Horizontas 2020“ turi būti numatyta bent viena priemonė, kurią taikant nuolat būtų 
sudaromos sąlygos bet kuriuo metu vertinti naujoviškas idėjas taikant greitą, standartizuotą ir 
patikimą procedūrą. Atviro raginimo arba „iš apačios į viršų“ principu veikianti priemonė 
per užtikrinamą šešių mėnesių laikotarpį iki paramos gavimo užtikrins, kad naujoviškos idėjos 
nerizikuoja pasenti iki bus galima pradėti oficialiai įgyvendinti projektą. Tokiu būdu taip pat 
padidės ir pramonės dalyvavimas.

Pakeitimas 637
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ galima remtis viešojo ir 
privačiojo sektorių partneryste, kai visi 
susiję privačiojo sektoriaus partneriai 
įsipareigoja remti Sąjungos 
konkurencingumui ir pramonės pirmavimui 
strategiškai svarbią mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą arba imtis spręsti 
konkrečius visuomenės uždavinius.
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, 
kuriose valstybės narės gali dalyvauti, bus 
grindžiamos valstybių narių laisva teise 
nacionaliniu lygiu nuspręsti, ar jos nori 
jose dalyvauti ir kokiu būdu, tuo pačiu 
nesudarant kliūčių geriausių Europos 
subjektų visaverčiam dalyvavimui.

Or. en
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Pakeitimas 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 639
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ gali būti pasitelkiama 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, 
jei visi atitinkami partneriai įsipareigoja 
remti Sąjungos konkurencingumui ir 
pramonės pirmavimui strategiškai svarbios 
pasirengimo veikti konkurencinėje 
aplinkoje mokslinių tyrimų ir inovacinės 
veiklos plėtrą ir įgyvendinimą arba spręsti 
konkrečius visuomenės uždavinius.

Or. en
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Pakeitimas 640
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 
187 straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių aktų 
pakeitimai; naujoms viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms, įsteigtoms 
remiantis SESV 187 straipsniu, ir kitoms 
finansavimo įstaigoms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas] 55 straipsnio 
1 dalies b punkte v arba vii papunktyje. Ši 
partnerysčių forma įgyvendinama tik 
tada, kai siekiamų tikslų taikymo sritis ir 
reikalingi ištekliai tai pateisina;

(a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 
187 straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių aktų 
pakeitimai, ir kitoms finansavimo 
įstaigoms, nurodytoms Reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] 55 straipsnio 1 dalies 
b punkte v arba vii papunktyje, atlikus 
sąnaudų ir naudos analizę ir kruopštų jų 
valdymo ir veikimo analizę atvirumo, 
skaidrumo, veiksmingumo ir efektyvumo 
požiūriais ir jei jos atitinka 3 dalyje 
nurodytus kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 
187 straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių aktų 
pakeitimai; naujoms viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms, įsteigtoms 
remiantis SESV 187 straipsniu, ir kitoms 
finansavimo įstaigoms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas] 55 straipsnio 
1 dalies b punkte v arba vii papunktyje. Ši 
partnerysčių forma įgyvendinama tik tada, 

(a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 
187 straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių aktų 
pakeitimai; naujoms viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms, įsteigtoms 
remiantis SESV 187 straipsniu, ir kitoms 
finansavimo įstaigoms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas] 55 straipsnio 
1 dalies b punkte v arba vii papunktyje. Ši 
partnerysčių forma įgyvendinama tik tada, 
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kai siekiamų tikslų taikymo sritis ir 
reikalingi ištekliai tai pateisina.

kai siekiamų tikslų taikymo sritis ir 
reikalingi ištekliai tai pateisina. Komisija 
pateikia vieną finansavimo šaltinį, 
išskyrus atvejus, kai 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. Vienas 
finansavimo šaltinis programoje „Horizontas 2020“ yra pageidautinas sprendimas siekiant 
supaprastinti projektų įgyvendinimą ir užtikrinti vienodas dalyvavimo galimybes skirtingose 
dalyvaujančiose šalyse.

Pakeitimas 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 187 
straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių aktų 
pakeitimai; naujoms viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms, įsteigtoms 
remiantis SESV 187 straipsniu, ir kitoms 
finansavimo įstaigoms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas] 55 straipsnio 
1 dalies b punkte v arba vii papunktyje. Ši 
partnerysčių forma įgyvendinama tik tada, 
kai siekiamų tikslų taikymo sritis ir 
reikalingi ištekliai tai pateisina.

(a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 187 
straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių aktų 
pakeitimai; naujoms viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms, įsteigtoms 
remiantis SESV 187 straipsniu, ir kitoms 
finansavimo įstaigoms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas] 55 straipsnio 
1 dalies b punkto v arba vii papunktyje. Ši 
partnerysčių forma įgyvendinama tik tada, 
kai siekiamų tikslų taikymo sritis, atitiktis 
esamiems ES politikos tikslams ir 
reikalingi ištekliai tai pateisina.

Or. en
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Pakeitimas 643
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sutartinio susitarimo tarp 1 dalyje 
nurodytų partnerių, kuriame nurodyti 
partnerystės tikslai, atitinkami partnerių
įsipareigojimai, pagrindiniai veiklos 
kokybės rodikliai ir rezultatai, kurie turi 
būti pasiekti, įskaitant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos, kuriai reikalinga
„Horizontas 2020“ parama, nustatymą, 
sudarymas.

(b) Sutartinio susitarimo tarp 1 dalyje 
nurodytų partnerių, kuriame nurodyti 
partnerystės tikslai, atitinkami
įsipareigojimai, partnerių vaidmenys ir 
pareigos, valdymo principai užtikrinant 
atvirą ir skaidrų veikimą bei akcininkų 
dalyvavimą, pagrindiniai veiklos kokybės 
rodikliai ir rezultatai, kurie turi būti 
pasiekti, įskaitant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos, kuriai reikalinga
„Horizontas 2020“ parama, nustatymą, 
sudarymas.

Or. en

Pakeitimas 644
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Naujos viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės gali būti sukurtos išimtiniais 
atvejais, jei siekiamų tikslų apimtis 
pateisina tokių partnerysčių kūrimą ir jei 
gali būti įrodyta, kad jokiomis kitomis 
partnerysčių ar finansavimo priemonių 
formomis negalima pasiekti norimo tikslo 
arba sukurti reikiamą poveikį bei įtraukti 
veikėjus.

Or. en
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Pakeitimas 645
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Ne bus kuriama jokių naujų viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerysčių pagal 
SESV 187 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 646
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės nustatomos viešai ir skaidriai 
remiantis šiais kriterijais:

3. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės nustatomos, kuriamos ir 
veikia viešai ir skaidriai. Kuriant naują 
partnerystę remiamasi bent šiais 
kriterijais:

Or. en

Pakeitimas 647
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės nustatomos viešai ir skaidriai 
remiantis šiais kriterijais:

3. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės nustatomos ir įgyvendinamos 
viešai ir skaidriai remiantis šiais kriterijais:
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Or. ro

Pakeitimas 648
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pridėtinė vertė veiksmų imantis 
Sąjungos lygiu;

(a) pridėtinė vertė veiksmų imantis 
Sąjungos lygiu ir pridėtinė viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystės priemonės 
vertė rinkai pateikiant mokslinių tyrimų 
rezultatus ir inovacijas tose srityse, 
kuriose MVĮ atlieka pagrindinį vaidmenį 
vietiniu mastu skatinant augimą;

Or. en

Pagrindimas

Viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystės gali atlikti itin strateginį ir veiksmingą vaidmenį 
kuriant VMĮ, taip pat atsižvelgiant į jų daromą poveikį teritorijai.

Pakeitimas 649
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pridėtinė vertė veiksmų imantis 
Sąjungos lygiu;

(a) pridėtinės vertės demonstravimas
veiksmų imantis Sąjungos lygiu;

Or. en

Pakeitimas 650
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariai plėtrai ir (arba) socialiniams 
ekonominiams klausimams mastas;

(b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariai plėtrai ir socialiniams ir 
ekonominiams klausimams mastas, 
nustatant visos programos 
„Horizontas 2020“ bendrus uždavinius, 
aiškius ir išmatuojamus visuomeninius ir 
konkurencingumo tikslus, įskaitant darbo 
vietų ir bendrovių kūrimo, intelektinės 
nuosavybės ir patentų kūrimo, švietimo 
ir (arba) mokymo tikslus, ir užtikrinant 
atskaitomybę siekiant šių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 651
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) poveikio pramonės
konkurencingumui, tvariai plėtrai
ir (arba) socialiniams ekonominiams 
klausimams mastas;

(b) poveikio pramonės konkurencingumo, 
tvarios plėtros ir socialinių ir ekonominių 
klausimų skatinimo galimybės mastas
pripažįstant, kad galimos atskirų projektų 
naudos negalima visiškai nustatyti iš 
anksto;

Or. en

Pakeitimas 652
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) poveikio pramonės
konkurencingumui, tvariai plėtrai 
ir (arba) socialiniams ekonominiams 
klausimams mastas;

(b) galimas poveikio sprendžiant 
socialines problemas, tvarumo ar
pramonės konkurencingumo klausimus
mastas;

Or. en

Pakeitimas 653
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariai plėtrai ir (arba) socialiniams 
ekonominiams klausimams mastas;

(b) poveikio pramonės konkurencingumui,
darbo vietų kūrimui, tvariai plėtrai ir 
socialiniams ir ekonominiams klausimams
bei visuomenės iššūkiams mastas;

Or. en

Pagrindimas

Programos „Horizontas 2020“ finansavimo sąlygos, įskaitant viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystes, turėtų atitikti skubius socialinius ir ekonominius poreikius, pvz., darbo vietų 
kūrimo, ir turėtų užtikrinti geresnę sąveiką su visuomenės iššūkiais, kaip nurodyta programos 
„Horizontas 2020“ III dalyje.

Pakeitimas 654
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariai plėtrai ir (arba) socialiniams 
ekonominiams klausimams mastas;

(b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariam ekonomikos augimui, darbo vietų 
kūrimui ir socialiniams ir ekonominiams 
klausimams mastas;
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Or. en

Pakeitimas 655
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ilgalaikiai visų partnerių įsipareigojimai 
atsižvelgiant į bendrą viziją ir aiškiai 
apibrėžtus tikslus;

(c) ilgalaikiai visų partnerių įsipareigojimai 
atsižvelgiant į bendrą viziją ir aiškiai 
apibrėžtus tikslus; visų pirma finansinis 
įsipareigojimas, įskaitant privačiojo 
sektoriaus dalyvių grynuosius pinigus;

Or. en

Pakeitimas 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ilgalaikiai visų partnerių 
įsipareigojimai atsižvelgiant į bendrą viziją 
ir aiškiai apibrėžtus tikslus;

(c) visų partnerių įsipareigojimai 
atsižvelgiant į bendrą viziją ir aiškiai 
apibrėžtus tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimą dėl ilgalaikio įsipareigojimo privačiajam sektoriui sunku įgyvendinti. Esant 
dabartinėms ekonominėms sąlygoms planavimo laikotarpiai pramonėje yra daug trumpesni. 
Nepakanka ekonominio stabilumo, kad būtų galima tikėtis, kad privatusis sektorius 
įsipareigotų dėl išteklių ir biudžeto keleriems metams. Reikėtų numatyti daugiau lankstumo.

Pakeitimas 657
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) įvairių partnerių dalyvavimas kartu 
su privačiuoju sektoriumi, visų pirma 
aktyvus universitetų ir mokslininkų tyrėjų 
dalyvavimas, veiksmingo MVĮ dalyvavimo 
demonstravimas, taip pat kitų veikėjų, 
pvz., viešųjų bendrovių, ne pelno ir 
pilietinės visuomenės organizacijų, 
dalyvavimas;

Or. en

Pakeitimas 658
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) aiškus kiekvieno partnerio vaidmens 
apibrėžimas ir susitarimas dėl pagrindinių 
veiklos kokybės rodiklių pasirinktu 
laikotarpiu.

(e) aiškus kiekvieno partnerio vaidmens ir 
pareigų apibrėžimas ir susitarti 
pagrindiniai veiklos rodikliai pasirinktu 
laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) galimybė padėti kuriant ir stiprinant 
mokslininkų tyrėjų, pacientų ir 



AM\907403LT.doc 83/135 PE492.710v01-00

LT

suinteresuotųjų asmenų asociacijų tinklus 
siekiant gerinti jų tarpusavio, atitinkamų 
sektorių, institucijų ir pilietinės 
visuomenės ryšius ir mainus;

Or. en

Pakeitimas 660
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atviros, skaidrios ir įtraukios valdymo 
sistemos ir patikimo finansų valdymo 
principų demonstravimas;

Or. en

Pakeitimas 661
Alyn Smith

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) visos vertės grandinės visų 
suinteresuotųjų partnerių, įskaitant 
galutinius vartotojus, MVĮ ir mokslinių 
tyrimų institutus, dalyvavimas 
partnerystėje;

Or. en

Pakeitimas 662
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) įsipareigojimas vykdyti veiklą 
užtikrinant žinių trikampio (švietimas, 
moksliniai tyrimai ir inovacijos) 
integravimą;

Or. en

Pakeitimas 663
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija išsamiai išnagrinėja ir 
įvertina pagal Septintąją bendrąją 
programą sukurtų partnerysčių (bendrų 
technologijų iniciatyvų, viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerysčių, vykdomų 
pagal Europos ekonomikos atgaivinimo 
programą, taip pat Europos technologijų 
instituto įsteigtų žinių ir inovacijų 
bendrijų) poveikį, prieš sustiprindama 
paramą jau egzistuojančioms 
partnerystėms arba prieš remdama 
papildomų partnerysčių sudarymą.
Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ Komisija, remdamasi 
nagrinėjimu ir įvertinimu, pateiks 
pasiūlymus, kuriais siekiama žymiai 
pagerinti sukurtų viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerysčių valdymą ir veikimą, 
siekdama užtikrinti veiksmingesnį ir 
efektyvesnį poveikį, atvirą ir skaidrų 
veikimą ir siekdama, kad būtų išvengta 
interesų konfliktų.
Visų pirma, vykdant vertinimą ir peržiūrą 
bus sprendžiamas MVĮ ir mažesnėms 
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mokslinių tyrimų organizacijoms daromo 
poveikio klausimas siekiant užtikrinti, kad 
jos visos labiau prisidėtų prie mokslinių 
tyrimų darbotvarkės nustatymo ir 
aktyviau dalyvautų projektuose.

Or. en

Pakeitimas 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Atliekama išsami esamų ir naujų 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių 
peržiūra siekiant išnagrinėti, kokią 
papildomą naudą jos suteikia Europai, ne 
vėliau kaip per vienerius metus po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Šios 
peržiūros rezultatai pateikiami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jeigu atliekant išsamią peržiūrą 
nustatoma, kad nepakankamai laikomasi 
papildomos naudos Europai kriterijaus, 
Europos Parlamentas ir Taryba gali 
nuspręsti tokioms viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms nebeteikti 
finansavimo.

Or. en
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Pakeitimas 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Pagal viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystes viešasis finansavimas 
teikiamas taikant skaidrius procesus ir 
daugiausia per kvietimus teikti paraiškas 
konkurso būdu, kai dalyvavimo taisyklės 
atitinka programos „Horizontas 2020“ 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 667
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
padedama stiprinti viešojo sektoriaus 
subjektų partnerystę, kai veiksmai 
regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu 
lygiu Sąjungoje įgyvendinami bendrai.
Suma, naudojama viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms finansuoti, 
neviršija 15 % viso programos 
„Horizontas 2020“ biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 668
Marisa Matias
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 669
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač daug dėmesio skiriama bendroms 
valstybių narių programavimo 
iniciatyvoms.

Ypač daug dėmesio skiriama bendroms 
valstybių narių programavimo 
iniciatyvoms, o prireikus šiose iniciatyvose 
gali dalyvauti regionai ir miestai.
Sąjungos finansinė parama priklauso nuo 
to, ar Sąjungai teikiama papildoma nauda 
ir nuo išteklių papildomumo.

Or. en

Pakeitimas 670
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač daug dėmesio skiriama bendroms 
valstybių narių programavimo 
iniciatyvoms.

Ypač daug dėmesio skiriama bendroms 
valstybių narių regionų, pageidautina –
regionų, kurie sudaro to paties 
euroregiono dalį ar tą pačią Europos 
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teritorinio bendradarbiavimo grupę, 
sukurtą pagal 2006 m. liepos 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės (ETBG),
programavimo iniciatyvoms.

* OL L 210, 2006 7 31, p. 19.

Or. it

Pakeitimas 671
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač daug dėmesio skiriama bendroms 
valstybių narių programavimo 
iniciatyvoms.

Ypač daug dėmesio skiriama bendroms 
valstybių narių ir jų miestų bei regionų 
programavimo iniciatyvoms.

Or. en

Pakeitimas 672
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos dalyvavimas programose, 
kurias pagal SESV 185 straipsnį 
įgyvendina kelios valstybės narės.

(b) Sąjungos dalyvavimas programose, 
kurias pagal SESV 185 straipsnį 
įgyvendina kelios valstybės narės ir 
kuriose prireikus dalyvauja 
subnacionalinio lygmens valdžios 
institucijos.

Or. en



AM\907403LT.doc 89/135 PE492.710v01-00

LT

Pakeitimas 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos dalyvavimas programose, 
kurias pagal SESV 185 straipsnį 
įgyvendina kelios valstybės narės.

(b) Sąjungos dalyvavimas programose, 
kurias pagal SESV 185 straipsnį 
įgyvendina kelios regioninės valdžios 
institucijos ar valstybės narės.

Or. en

Pakeitimas 674
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į a punkte numatytus tikslus, 
papildomas finansavimas skiriamas 
atsižvelgiant į ankstesnius didelius 
finansinius dalyvaujančių subjektų 
finansinius įsipareigojimus, susijusius su 
bendrais kvietimais teikti pasiūlymus ir 
bendrais veiksmais. Taikant ERA-NET 
priemonę gali būti siekiama suderinti su 
bendrai skelbiamais kvietimais pateikti 
pasiūlymus ir bendrų veiksmų vykdymu 
susijusias taisykles ir įgyvendinimo būdus. 
Šią priemonę taip pat galima naudoti norint 
pagal SESV 185 straipsnį parengti 
iniciatyvą.

Taikant ERA-NET priemonę gali būti 
siekiama suderinti su bendrai skelbiamais 
kvietimais pateikti pasiūlymus ir bendrų 
veiksmų vykdymu susijusias taisykles ir 
įgyvendinimo būdus. Šią priemonę taip pat 
galima naudoti norint pagal SESV 
185 straipsnį parengti iniciatyvą.

Or. ro

Pakeitimas 675
Adam Gierek
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į a punkte numatytus tikslus, 
papildomas finansavimas skiriamas 
atsižvelgiant į ankstesnius didelius 
finansinius dalyvaujančių subjektų
finansinius įsipareigojimus, susijusius su 
bendrais kvietimais teikti pasiūlymus ir 
bendrais veiksmais. Taikant ERA-NET 
priemonę gali būti siekiama suderinti su 
bendrai skelbiamais kvietimais pateikti 
pasiūlymus ir bendrų veiksmų vykdymu 
susijusias taisykles ir įgyvendinimo būdus.
Šią priemonę taip pat galima naudoti norint 
pagal SESV 185 straipsnį parengti 
iniciatyvą.

Atsižvelgiant į a punkte numatytus tikslus, 
papildomas finansavimas skiriamas 
atsižvelgiant į ankstesnius dalyvaujančių 
subjektų rezultatus, susijusius su bendrais 
kvietimais teikti pasiūlymus ir bendrais 
veiksmais. Taikant ERA-NET priemonę 
gali būti siekiama suderinti su bendrai 
skelbiamais kvietimais pateikti pasiūlymus 
ir bendrų veiksmų vykdymu susijusias 
taisykles ir įgyvendinimo būdus. Šią 
priemonę taip pat galima naudoti norint 
pagal SESV 185 straipsnį parengti
iniciatyvą.

Or. pl

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai turėtų būti tęsiami arba ne priklausomai ne nuo gauto finansavimo dydžio, 
o nuo pasiektų rezultatų.

Pakeitimas 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į a punkte numatytus tikslus, 
papildomas finansavimas skiriamas 
atsižvelgiant į ankstesnius didelius 
finansinius dalyvaujančių subjektų 
finansinius įsipareigojimus, susijusius su 
bendrais kvietimais teikti pasiūlymus ir 
bendrais veiksmais. Taikant ERA-NET 
priemonę gali būti siekiama suderinti su 
bendrai skelbiamais kvietimais pateikti 
pasiūlymus ir bendrų veiksmų vykdymu 
susijusias taisykles ir įgyvendinimo būdus. 

Atsižvelgiant į a punkte numatytus tikslus, 
papildomas finansavimas skiriamas 
atsižvelgiant į ankstesnius didelius 
finansinius dalyvaujančių subjektų 
finansinius įsipareigojimus grynais ar 
natūra, susijusius su bendrais kvietimais 
teikti pasiūlymus ir bendrais veiksmais. 
Taikant ERA-NET priemonę gali būti 
siekiama suderinti su bendrai skelbiamais 
kvietimais pateikti pasiūlymus ir bendrų 
veiksmų vykdymu susijusias taisykles ir 
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Šią priemonę taip pat galima naudoti norint 
pagal SESV 185 straipsnį parengti 
iniciatyvą.

įgyvendinimo būdus. Šią priemonę taip pat 
galima naudoti norint pagal SESV 
185 straipsnį parengti iniciatyvą.

Or. en

Pakeitimas 677
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į a punkte numatytus tikslus, 
papildomas finansavimas skiriamas 
atsižvelgiant į ankstesnius didelius 
finansinius dalyvaujančių subjektų 
finansinius įsipareigojimus, susijusius su 
bendrais kvietimais teikti pasiūlymus ir 
bendrais veiksmais. Taikant ERA-NET 
priemonę gali būti siekiama suderinti su 
bendrai skelbiamais kvietimais pateikti 
pasiūlymus ir bendrų veiksmų vykdymu 
susijusias taisykles ir įgyvendinimo būdus. 
Šią priemonę taip pat galima naudoti norint 
pagal SESV 185 straipsnį parengti 
iniciatyvą.

Atsižvelgiant į a punkte numatytus tikslus, 
papildomas finansavimas skiriamas 
atsižvelgiant į ankstesnius didelius 
finansinius dalyvaujančių subjektų 
finansinius įsipareigojimus grynais ar 
natūra, susijusius su bendrais kvietimais 
teikti pasiūlymus ir bendrais veiksmais. 
Taikant ERA-NET priemonę gali būti 
siekiama suderinti su bendrai skelbiamais 
kvietimais pateikti pasiūlymus ir bendrų 
veiksmų vykdymu susijusias taisykles ir 
įgyvendinimo būdus. Šią priemonę taip pat 
galima naudoti norint pagal SESV 
185 straipsnį parengti iniciatyvą.

Or. it

Pagrindimas

Jei dalyvaujantys subjektai neturi pakankamai lėšų, jie gali suteikti paramą teikdami 
paslaugas, suteikdami patalpas ar darbo jėgą.

Pakeitimas 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

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

Atsižvelgiant į a punkte numatytus tikslus, 
papildomas finansavimas skiriamas 
atsižvelgiant į ankstesnius didelius
finansinius dalyvaujančių subjektų 
finansinius įsipareigojimus, susijusius su 
bendrais kvietimais teikti pasiūlymus ir 
bendrais veiksmais. Taikant ERA-NET 
priemonę gali būti siekiama suderinti su 
bendrai skelbiamais kvietimais pateikti 
pasiūlymus ir bendrų veiksmų vykdymu 
susijusias taisykles ir įgyvendinimo būdus.
Šią priemonę taip pat galima naudoti norint 
pagal SESV 185 straipsnį parengti 
iniciatyvą.

Atsižvelgiant į a punkte numatytus tikslus, 
papildomas finansavimas skiriamas 
atsižvelgiant į ankstesnius orientacinius
finansinius dalyvaujančių subjektų 
finansinius įsipareigojimus grynais ar 
natūra, susijusius su bendrais kvietimais 
teikti pasiūlymus ir bendrais veiksmais.
Taikant ERA-NET priemonę gali būti 
siekiama suderinti su bendrai skelbiamais 
kvietimais pateikti pasiūlymus ir bendrų 
veiksmų vykdymu susijusias taisykles ir 
įgyvendinimo būdus. Šią priemonę taip pat 
galima naudoti norint pagal SESV 
185 straipsnį parengti iniciatyvą.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis turėtų būti šiek tiek pataisytas siekiant numatyti galimybę priimti finansinius 
dalyvaujančių subjektų įsipareigojimus grynais ar natūra.

Pakeitimas 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į b punkte numatytus tikslus, 
šios iniciatyvos siūlomos tik tais atvejais, 
kai būtina turėti specialią įgyvendinimo 
struktūrą ir kai dalyvaujančios šalys yra 
ryžtingai nusiteikusios užtikrinti 
integravimą mokslo, valdymo ir finansiniu 
lygiu. Be to, pasiūlymai dėl b punkte 
nurodytų iniciatyvų nustatomi remiantis 
visais šiais kriterijais:

Atsižvelgiant į b punkte numatytus tikslus, 
šios iniciatyvos siūlomos tik tais atvejais, 
kai būtina turėti specialią įgyvendinimo 
struktūrą ir kai dalyvaujančios šalys 
ir (arba) regionai yra ryžtingai 
nusiteikusios užtikrinti integravimą 
mokslo, valdymo ir finansiniu lygiu. Be to, 
pasiūlymai dėl b punkte nurodytų 
iniciatyvų nustatomi remiantis visais šiais 
kriterijais:

Or. en
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Pakeitimas 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) aiškūs dalyvaujančių šalių finansiniai 
įsipareigojimai, įskaitant išankstinius 
įsipareigojimus sujungti tarptautiniams 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirtas nacionalines ir (arba) regionines 
investicijas;

(b) aiškūs dalyvaujančių šalių ir (arba) 
regionų finansiniai įsipareigojimai grynais 
ar natūra, įskaitant išankstinius 
įsipareigojimus sujungti tarptautiniams 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirtas nacionalines ir (arba) regionines 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 681
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) aiškūs dalyvaujančių šalių finansiniai 
įsipareigojimai, įskaitant išankstinius 
įsipareigojimus sujungti tarptautiniams 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirtas nacionalines ir (arba) regionines 
investicijas;

(b) aiškūs dalyvaujančių šalių finansiniai 
įsipareigojimai ir palankūs rezultatų 
duomenys, taip pat išankstiniai 
įsipareigojimai sujungti tarptautiniams 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirtas nacionalines ir (arba) regionines 
investicijas;

Or. pl

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai turėtų būti tęsiami arba ne priklausomai ne nuo gauto finansavimo dydžio, 
o nuo pasiektų rezultatų.
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Pakeitimas 682
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) aiškūs dalyvaujančių šalių finansiniai 
įsipareigojimai, įskaitant išankstinius 
įsipareigojimus sujungti tarptautiniams 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirtas nacionalines ir (arba) regionines 
investicijas;

(b) aiškūs dalyvaujančių šalių finansiniai 
įsipareigojimai grynais ar natūra, įskaitant 
išankstinius įsipareigojimus sujungti 
tarptautiniams moksliniams tyrimams ir
inovacijoms skirtas nacionalines ir (arba) 
regionines investicijas;

Or. it

Pagrindimas

Žr. 20 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos pakeitimą.

Pakeitimas 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) aiškūs dalyvaujančių šalių finansiniai 
įsipareigojimai, įskaitant išankstinius 
įsipareigojimus sujungti tarptautiniams 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirtas nacionalines ir (arba) regionines 
investicijas;

(b) orientaciniai dalyvaujančių šalių 
finansiniai įsipareigojimai grynais ar 
natūra, įskaitant išankstinius 
įsipareigojimus suderinti tarptautiniams 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirtas nacionalines ir (arba) regionines 
investicijas ir, tam tikrais atvejais, 
sujungti išteklius;

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis turėtų būti šiek tiek pataisytas siekiant numatyti galimybę priimti finansinius 
dalyvaujančių subjektų įsipareigojimus grynais ar natūra.
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Pakeitimas 684
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pridėtinė vertė veiksmų imantis
Sąjungos lygiu;

(c) pridėtinė vertė veiksmų imantis
valstybės narės lygiu;

Or. pl

Pagrindimas

Pridėtinė vertė Sąjungai gali būti apskaičiuojama sudedant valstybėse narėse pasiektas 
pridėtines vertes.

Pakeitimas 685
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiosiose šalyse įsteigtos įmonės ir 
tarptautinės organizacijos turi teisę 
dalyvauti netiesioginiuose programos 
„Horizontas 2020“ veiksmuose pagal 
Reglamente (ES) XX/XX [Dalyvavimo 
taisyklės] nustatytas sąlygas. Tarptautinis 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis 
skatinamas įgyvendinant visą programą 
„Horizontas 2020“ arba jos dalis, visų 
pirma siekiant šių tikslų:

1. Trečiosiose šalyse įsteigtos įmonės ir 
tarptautinės organizacijos turi teisę 
dalyvauti netiesioginiuose programos 
„Horizontas 2020“ veiksmuose pagal 
Reglamente (ES) XX/XX [Dalyvavimo 
taisyklės] nustatytas sąlygas. Tarptautinis 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis, 
visų pirma su strateginiais Sąjungos 
partneriais, ir tarptautinėmis 
organizacijomis skatinamas įgyvendinant 
visą programą „Horizontas 2020“ arba jos 
dalis, visų pirma siekiant šių tikslų:

Or. en

Pakeitimas 686
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) remti Sąjungos išorės ir plėtros 
politikos tikslus, papildant išorės ir plėtros 
programas ir prireikus padedant vykdyti 
tarptautinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus.

Or. en

Pakeitimas 687
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) remti visuotinai konkurencingų 
kompetencijos centrų kūrimą, kad 
Europos Sąjunga taptų visuotiniu 
pasaulio centru, vadovaujančiu 
pažangiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms.

Or. en

Pakeitimas 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą ir abipusę naudą. Šie veiksmai visų 
pirma apima mokslinių tyrimų gebėjimų 
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galimybes ir numatomą poveikį. stiprinimą besivystančiose šalyse ir 
bendradarbiavimo projektus, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama tų šalių 
konkretiems poreikiams tokiose srityse 
kaip sveikatos apsauga, įskaitant apleistų 
ligų tyrimus, taip pat žemės ūkis, 
žuvininkystė ir aplinka, ir jie 
įgyvendinami taikant finansines sąlygas, 
atitinkančias jų pajėgumus.

Or. fr

Pagrindimas

Vienintelis galimas tarptautinio bendradarbiavimo veiklos pagrindas – bendras interesas ir 
abipusė nauda. Įtraukiant tam tikrus ribojančius kriterijus į bendrąją programą gali duoti tik 
priešingų rezultatų. Todėl čia siūlomi tiksliniai veiksmai apibrėžiami taip kaip Septintosios 
pagrindų programos I priede. Pakeitimas dera su sektorių, kuriem ES nusprendė skirti 
vystymosi pagalbą, pasirinkimu.

Pakeitimas 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
galimybes ir numatomą poveikį.

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą ir abipusę naudą. Šie veiksmai visų 
pirma apima mokslinių tyrimų gebėjimų 
stiprinimą besivystančiose šalyse ir 
bendradarbiavimo projektus, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama tų šalių 
konkretiems poreikiams tokiose srityse, 
kaip sveikatos apsauga, įskaitant apleistų 
ligų tyrimus, taip pat žemės ūkis, 
žuvininkystė ir aplinka, ir jie 
įgyvendinami taikant finansines sąlygas, 
atitinkančias jų pajėgumus.

Or. fr
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Pakeitimas 690
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
galimybes ir numatomą poveikį.

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
galimybes ir numatomą poveikį. Šie 
veiksmai visų pirma apima mokslinių 
tyrimų gebėjimų stiprinimą 
besivystančiose šalyse ir 
bendradarbiavimo projektus, kuriuose 
daugiausia dėmesio skiriama tų šalių 
konkretiems poreikiams tokiose srityse, 
kaip sveikatos apsauga, įskaitant apleistų 
ligų tyrimus, taip pat žemės ūkis, 
žuvininkystė ir aplinka, ir jie 
įgyvendinami taikant finansines sąlygas, 
atitinkančias jų pajėgumus.

Or. fr

Pakeitimas 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
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galimybes ir numatomą poveikį. galimybes ir numatomą poveikį. Vykdant 
šią bendradarbiavimo veiklą reikėtų 
atsižvelgti į atokiausių regionų ir užjūrio 
šalių bei teritorijų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus.

Or. fr

Pagrindimas

Atokiausi regionai ir užjūrio šalys bei teritorijos sukūrė savo mokslinius ir technologinius 
pajėgumus siekdami tapti kompetencijos centrais savo atitinkamuose regionuose. Todėl ES 
galėtų jais pasinaudoti kaip bendradarbiavimo projektų pagrindu.

Pakeitimas 692
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama skatinti 
bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
galimybes ir numatomą poveikį.

Tiksliniai veiksmai, kurių paskirtis –
skatinti bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, visų pirma su strateginėmis 
Sąjungos partnerėmis, įgyvendinami 
vadovaujantis bendro intereso ir abipusės 
naudos principu, atsižvelgiant į trečiųjų 
šalių ar trečiųjų šalių grupių mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
galimybes ir prognozuojamą poveikį.

Or. en

Pakeitimas 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant bendradarbiavimo prioritetus Nustatant bendradarbiavimo prioritetus 
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atsižvelgiama į Sąjungos politikos 
pokyčius ir bendradarbiavimo galimybes 
su trečiosiomis šalimis, taip pat į galimus 
trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės 
sistemų trūkumus.

atsižvelgiama į Sąjungos politikos 
pokyčius.

Or. fr

Pagrindimas

Vienintelis galimas tarptautinio bendradarbiavimo veiklos pagrindas – bendras interesas ir 
abipusė nauda. Įtraukiant tam tikrus ribojančius kriterijus į bendrąją programą gali duoti tik 
priešingų rezultatų. Todėl čia siūlomi tiksliniai veiksmai apibrėžiami taip kaip Septintosios 
pagrindų programos I priede. Pakeitimas dera su sektorių, kuriem ES nusprendė skirti 
vystymosi pagalbą, pasirinkimu.

Pakeitimas 694
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant bendradarbiavimo prioritetus 
atsižvelgiama į Sąjungos politikos 
pokyčius ir bendradarbiavimo galimybes 
su trečiosiomis šalimis, taip pat į galimus 
trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės 
sistemų trūkumus.

Nustatant bendradarbiavimo prioritetus 
atsižvelgiama į Sąjungos politikos 
pokyčius ir pasaulines sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 695
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant bendradarbiavimo prioritetus 
atsižvelgiama į Sąjungos politikos 

Nustatant bendradarbiavimo prioritetus 
atsižvelgiama į Sąjungos politikos 
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pokyčius ir bendradarbiavimo galimybes 
su trečiosiomis šalimis, taip pat į galimus 
trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės 
sistemų trūkumus.

pokyčius.

Or. fr

Pakeitimas 696
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant bendradarbiavimo prioritetus 
atsižvelgiama į Sąjungos politikos 
pokyčius ir bendradarbiavimo galimybes 
su trečiosiomis šalimis, taip pat į galimus 
trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės 
sistemų trūkumus.

Nustatant bendradarbiavimo prioritetus 
atsižvelgiama į Sąjungos politikos 
pokyčius ir bendradarbiavimo galimybes 
su trečiosiomis šalimis, visų pirma su 
strateginėmis Sąjungos partnerėmis, taip 
pat į galimus trečiųjų šalių intelektinės 
nuosavybės sistemų trūkumus.

Or. en

Pakeitimas 697
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendradarbiavimas su trečiosiomis 
šalimis galimo dvejopo naudojimo 
mokslinių tyrimų srityje neturi būti 
vykdomas su jokia šalimi, kurioje 
negerbiamos žmogaus teisės, nesilaikoma 
JT rezoliucijų ir tarptautinės teisės 
reikalavimų;

Or. en
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Pakeitimas 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Be to, horizontalioji ir kompleksinė 
veikla, kuria skatinama strateginė 
tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, 
vykdoma pagal programą
„Horizontas 2020“ ir siekiant jos 
konkretaus tikslo „Integracinė, inovacijas
diegianti ir saugi visuomenė“, nustatyto 
I priedo III dalies 6.3.2 punkto 
d papunktyje.

3. Be to, horizontalioji ir kompleksinė 
veikla, kuria skatinama strateginė 
tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, 
vykdoma pagal programą
„Horizontas 2020“ ir siekiant jos 
konkretaus tikslo „Europa kintančiame 
pasaulyje. Įtraukios, inovacijas
diegiančios ir reflektuojančios 
visuomenės“, nustatyto I priedo III dalies
6.3.2 punkto d papunktyje.

Or. en

Pakeitimas 699
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bendradarbiavimas su trečiųjų šalių, 
dalyvaujančių kariniuose ar teritoriniuose 
konfliktuose ar dėl kurių esama pagrįstų 
įtarimų dėl žmogaus teisių pažeidimų, 
subjektais 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 užtikrinti, kad būtų atskirtas 
ES mokslinių tyrimų finansavimas nuo karinio bei teritorinio konflikto ar žmogaus teisių 
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pažeidimų.

Pakeitimas 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekdama sumažinti administracinę 
naštą dalyviams, Komisija pritaria 
paramos gavėjų nacionalinei ataskaitų 
teikimo praktikai.

Or. en

Pakeitimas 701
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bendras asignavimas tarptautiniam 
bendradarbiavimui sudaro bent 4 % viso 
programai „Horizontas 2020“ skirto 
biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Paramos gavėjams, kurie per trejus 
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metus paeiliui patenkinamai atliko savo 
auditą, taikoma paprastesnė audito 
procedūra, siekiant skatinti didesniu 
pasitikėjimu pagrįstą požiūrį.

Or. en

Pakeitimas 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informavimas, komunikacija ir sklaida Informavimas, komunikacija, 
naudojimasis rezultatais ir sklaida

Or. en

Pakeitimas 704
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Komisija vykdo su programa 
„Horizontas 2020“ susijusius informavimo 
ir komunikacijos veiksmus, įskaitant 
komunikacijos priemones, susijusias su 
remiamais projektais ir rezultatais. Iš 
komunikacijai skirto biudžeto lėšų pagal 
programą „Horizontas 2020“ taip pat 
remiamas institucinis informavimas apie 
Sąjungos politikos prioritetus, jei jie susiję 
su šio reglamento bendruoju tikslu.

Europos Komisija vykdo su programa 
„Horizontas 2020“ susijusius informavimo 
ir komunikacijos veiksmus, įskaitant 
komunikacijos priemones, susijusias su 
remiamais projektais ir rezultatais; visais 
šiais veiksmais, įskaitant komunikacijos 
priemones, gali naudotis neįgalūs 
asmenys vienodomis sąlygomis kaip ir kiti 
asmenys. Iš komunikacijai skirto biudžeto 
lėšų pagal programą „Horizontas 2020“ 
taip pat remiamas institucinis 
informavimas apie Sąjungos politikos 
prioritetus, jei jie susiję su šio reglamento 
bendruoju tikslu.

Or. es
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu bus sustiprinta neįgalių asmenų padėtis užtikrinant, kad jie turėtų reikalingas 
galimybes naudotis informacija, komunikacija ir sklaida pagal programą „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Komisija vykdo su programa 
„Horizontas 2020“ susijusius informavimo 
ir komunikacijos veiksmus, įskaitant 
komunikacijos priemones, susijusias su 
remiamais projektais ir rezultatais. Iš 
komunikacijai skirto biudžeto lėšų pagal 
programą „Horizontas 2020“ taip pat 
remiamas institucinis informavimas apie 
Sąjungos politikos prioritetus, jei jie susiję 
su šio reglamento bendruoju tikslu.

Europos Komisija vykdo su programa 
„Horizontas 2020“ susijusius informavimo 
ir komunikacijos veiksmus, įskaitant 
komunikacijos priemones, susijusias su 
remiamais projektais ir rezultatais. Iš 
komunikacijai skirto biudžeto lėšų pagal 
programą „Horizontas 2020“ taip pat 
remiamas institucinis informavimas apie 
Sąjungos politikos prioritetus, jei jie susiję 
su šio reglamento bendruoju tikslu. Visų 
pirma ji laiku teikia išsamią informaciją 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 706
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Komisija vykdo su programa 
„Horizontas 2020“ susijusius informavimo 
ir komunikacijos veiksmus, įskaitant 
komunikacijos priemones, susijusias su 
remiamais projektais ir rezultatais. Iš 
komunikacijai skirto biudžeto lėšų pagal 
programą „Horizontas 2020“ taip pat 
remiamas institucinis informavimas apie 

Europos Komisija vykdo su programa 
„Horizontas 2020“ susijusius informavimo 
ir komunikacijos veiksmus, įskaitant 
komunikacijos priemones, susijusias su 
remiamais projektais ir rezultatais. Iš 
komunikacijai skirto biudžeto lėšų pagal 
programą „Horizontas 2020“ taip pat 
remiamas informavimas apie Sąjungos 
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Sąjungos politikos prioritetus, jei jie susiję 
su šio reglamento bendruoju tikslu.

politikos prioritetus, jei jie susiję su šio 
reglamento bendruoju tikslu.

Or. en

Pakeitimas 707
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacijos sklaida ir komunikacija yra 
neatskiriama visų veiksmų, kurie remiami 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
užduotis. Visi su programa 
„Horizontas 2020“ susiję informavimo ir 
komunikacijos veiksmai, įskaitant 
komunikacijos priemones dėl remiamų 
projektų, mokslinių tyrimų rezultatai ir 
vertinimų rezultatai skelbiami viešai ir 
prieinami skaitmenine forma.

Or. en

Pakeitimas 708
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Informacijos sklaida ir komunikacija yra 
neatskiriama visų veiksmų, kurie remiami 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
užduotis, ypatingą dėmesį skiriant šios 
informacijos teikimui taip, kad su ja būtų 
lengva susipažinti visiems, ypač 
neįgaliems asmenims.

Or. en
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Pakeitimas 709
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais su programa „Horizontas 2020“ 
susijusiais informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant komunikacijos 
priemones dėl remiamų projektų ir 
rezultatų, gali naudotis neįgalūs asmenys 
vienodomis sąlygomis kaip ir kiti 
asmenys.

Or. en

Pakeitimas 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais su programa „Horizontas 2020“ 
susijusiais informavimo ir komunikacijos 
veiksmais, įskaitant priemones, skirtas 
pranešti apie programos rezultatus, ir 
remiamus projektus, gali vienodomis 
sąlygomis naudotis neįgalūs asmenys 
jiems prieinamu formatu.

Or. fr

Pakeitimas 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir palengvinti prieigą prie 
finansavimo pagal programą 
„Horizontas 2020“, visų pirma tiems 
regionams ar tų tipų dalyviams, kuriems 
nėra tinkamai atstovaujama;

(a) iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir palengvinti prieigą prie 
finansavimo pagal programą 
„Horizontas 2020“, visų pirma tiems 
regionams, užjūrio šalims ir teritorijoms ar 
tų tipų dalyviams, kuriems nėra tinkamai 
atstovaujama;

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu, kad taip pat būtų propaguojamos iniciatyvos, kuriomis siekiama programai 
„Horizontas 202“ gauti daugiau dėmesio užjūrio šalyse ir teritorijose.
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Pakeitimas 713
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir palengvinti prieigą prie 
finansavimo pagal programą 
„Horizontas 2020“, visų pirma tiems 
regionams ar tų tipų dalyviams, kuriems 
nėra tinkamai atstovaujama;

(a) iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir palengvinti prieigą prie 
finansavimo pagal programą 
„Horizontas 2020“, visų pirma tiems 
regionams ar tų tipų dalyviams, kuriems 
nėra tinkamai atstovaujama, įskaitant 
neįgalius mokslininkus ir dalyvius;

Or. en

Pagrindimas

Didelis dėmesys turėtų būti skiriamas neįgaliems asmenims ir jų prieigos prie veiklos, 
susijusios su informacija, komunikacija ir informacijos apie programą „Horizontas 2020“ 
sklaida, poreikiams. Be to, yra pajėgumų kūrimo būtinybė, nes neįgalūs asmenys ir jiems 
atstovaujančios organizacijos yra per mažai atstovaujamos grupės mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programose, taip pat dialoge ir konsultacijose su visuomene.

Pakeitimas 714
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir palengvinti prieigą prie 
finansavimo pagal programą 
„Horizontas 2020“, visų pirma tiems 
regionams ar tų tipų dalyviams, kuriems 
nėra tinkamai atstovaujama;

(a) iniciatyvos, kuriomis siekiama didinti 
informuotumą ir palengvinti prieigą prie 
finansavimo pagal programą 
„Horizontas 2020“, visų pirma tiems 
regionams ar tų tipų dalyviams, kuriems 
nėra tinkamai atstovaujama, o taip yra su 
neįgaliais mokslininkais ir dalyviais;

Or. en



PE492.710v01-00 110/135 AM\907403LT.doc

LT

Pakeitimas 715
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) tikslinė parama projektams ir 
konsorciumams, siekiant užtikrinti jiems 
galimybę naudotis būtinomis 
kvalifikacijomis, kad būtų įmanoma 
optimizuoti komunikaciją ir rezultatų 
sklaidą;

(b) tikslinę pagalbą projektams ir 
konsorciumams, siekiant suteikti jiems 
tinkamą galimybę naudotis reikalingais 
įgūdžiais ir taip optimizuoti komunikaciją 
ir rezultatų sklaidą;

Or. en

Pakeitimas 716
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis;

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis, taip pat 
privalomas informavimas ir informacijos 
sklaida mokslininkų bendruomenei, 
pramonės atstovams ir plačiajai 
visuomenei;

Or. en

Pagrindimas

Didelis dėmesys turėtų būti skiriamas neįgaliems asmenims ir jų prieigos prie veiklos, 
susijusios su informacija, komunikacija ir informacijos apie programą „Horizontas 2020“ 
sklaida, poreikiams. Be to, yra pajėgumų kūrimo būtinybė, nes neįgalūs asmenys ir jiems 
atstovaujančios organizacijos yra per mažai atstovaujamos grupės mokslinių tyrimų ir 
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inovacijų programose, taip pat dialoge ir konsultacijose su visuomene.

Pakeitimas 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis;

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis, pvz., 
remiant mokslinių tyrimų rezultatus 
kaupiančių informacijos namų ar 
institutų kūrimą;

Or. en

Pagrindimas

Informacijos namai galėtų rinkti visas mokslinių tyrimų išvadas tam tikrose konkrečiose 
srityse, kurios padėtų išvengti nereikalingo ir brangaus mokslinių tyrimų pastangų 
dubliavimosi, ir užtikrinti veiksmingą informacijos apie šiuos rezultatus sklaidą. Be to, 
informacijos namai galėtų atlikti tam tikrą vaidmenį vykdant mokslinių tyrimų institutų ir kitų 
suinteresuotųjų šalių mainus.

Pakeitimas 718
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis;

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis, taip pat 
prireikus informavimas apie juos ir 
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informacijos sklaida mokslininkų 
bendruomenei ir plačiajai visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 719
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis;

(c) analitiniai ekspertų veiksmai, kuriais 
sujungiami ir įvertinami kelių skirtingų
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas
rezultatų duomenų bazes ir parengti 
ataskaitas su pagrindinių išvadų 
santraukomis;

Or. pl

Pagrindimas

Ekspertų vaidmuo reikšmingas ne tik dėl santraukų rengimo, bet ir dėl santraukų rengimo 
remiantis analitiniu duomenų, gautų įvykdžius projektus, vertinimu.

Pakeitimas 720
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis;

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas ir 
prieinamas skaitmenines duomenų bazes 
ir parengti ataskaitas su pagrindinių išvadų 
santraukomis;
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Or. en

Pakeitimas 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Ypatingas dėmesys skiriamas opių 
etikos klausimų, pvz., žmogaus embriono 
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai, 
iniciatyvoms. Spręsdama tokius 
klausimus, Komisija imasi specialių 
priemonių, kad paremtų išsamų dialogą ir 
diskusijas, apimančias įvairias nuomones.

Or. en

Pagrindimas

Skubiai reikia įtraukti piliečius ir pilietinės visuomenės organizacijas į šias mokslines ir 
etines diskusijas. Vykstant viešoms diskusijoms apie žmogaus embriono kamieninių ląstelių 
mokslinius tyrimus labai dažnai oponuoja religinės institucijos ir organizacijos su 
mokslininkais. Yra gerbtina religinės etikos tradicija, bet yra lygiai taip pat gerbtina etikos, 
pagrįstos nereliginėmis žmogaus vertybėmis, tradicija, kuri taip pat turi būti įtraukta į tokias 
politikos nustatymo diskusijas.

Pakeitimas 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) iniciatyvos, kuriomis siekiama 
įtraukti pilietinę visuomenę ir jos 
organizacijas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų procesą, pvz., rengiant 
mokslinių tyrimų darbotvarkes ir kartu 
kuriant žinias.
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Or. en

Pakeitimas 723
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) iniciatyvos, kuriomis siekiama remti 
Europos visuomenės supratimą apie su 
mokslu, technologijomis ir inovacijomis 
susijusius klausimus ir skatinti viešas, 
mokslu pagrįstas diskusijas apie 
pagrindinius visuomenės klausimus 
Europos viešojoje erdvėje.

Or. en

Pakeitimas 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) iniciatyvos, kuriomis siekiama 
įvertinti 15 straipsnio nuostatų dėl lyčių 
lygybės ir programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimą ir pranešti apie jį.

Or. en

Pakeitimas 725
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečios pastraipos e a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) iniciatyvos, kurios apima pilietinės 
visuomenės ir jos organizacijų ar 
institucijų dalyvavimą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų procese ir šis dalyvavimas 
skatinamas.

Or. en

Pakeitimas 726
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiam reglamentui įgyvendinti 
parengiama tokia kontrolės sistema, kuri 
suteiktų pagrįstų garantijų dėl tinkamo
rizikos, susijusios su operacijų 
veiksmingumu ir efektyvumu bei 
pagrindinių sandorių teisėtumu ir 
reguliarumu, valdymo, atsižvelgiant į 
daugiametį programų pobūdį ir susijusių 
mokėjimų pobūdį.

1. Šiam reglamentui įgyvendinti 
parengiama tokia kontrolės sistema, kuri 
suteiktų pagrįstų garantijų dėl pakankamo
rizikos, susijusios su operacijų 
veiksmingumu ir efektyvumu bei 
pagrindinių sandorių teisėtumu ir 
reguliarumu, sumažinimo ir jos tinkamo
valdymo, atsižvelgiant į daugiametį 
programų pobūdį ir susijusių mokėjimų 
pobūdį.

Or. en

Pakeitimas 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Įsteigiama specialaus tarpininko 
pareigybė nustatant pareigas užtikrinti
vienodą taisyklių aiškinimą. Įvykus 
konfliktui dėl taisyklių ar procedūrų 
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aiškinimo, pagrįsto, pvz., nepriklausomu 
bet kokios suinteresuotos šalies atliktu 
pakartotiniu auditu, Komisija gali 
išspręsti konfliktą kompromiso būdu, 
patarus specialiajam tarpininkui. 

Or. fr

Pagrindimas

Įgyvendinant Šeštąją ir Septintąją pagrindų programas įvyko daug konfliktų su paramos 
gavėjais dėl taisyklių aiškinimo ir iš Komisijos atlikto audito proceso ir rezultatų buvo matyti, 
kad būtų naudinga sukurti tarpininkavimo procedūrą, kad būtų išvengta bylinėjimosi. Tuo 
pačiu tikslu turi būti sukurta kompromisinė procedūra greitam konfliktų sprendimui.

Pakeitimas 728
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 3 dalies Komisija auditą gali 
atlikti per ne ilgesnį kaip ketverių metų 
laikotarpį po galutinio mokėjimo.

Nepažeidžiant 3 dalies Komisija auditą gali 
atlikti ne vėliau kaip praėjus dvejiems 
metams po projekto pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą, taip pat pažangių 
sprendimų, rastų pritaikius didelio 
poveikio technologijas ir informacines ir 
ryšių technologijas siekiant įgyvendinti 
visuomenės uždavinius, panaudojimo 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją apie kompleksines 
temas, pavyzdžiui, tvarumą ir klimato 
kaitą, įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą, MVĮ dalyvavimą, 
privačiojo sektoriaus dalyvavimą, lyčių 
lygybę ir energijos vartojimo efektyvumą.
Stebėsena taip pat apima informaciją apie 
finansavimą viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei bei viešojo sektoriaus 
subjektų partnerystei.

Or. en

Pakeitimas 731
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją apie kompleksines 
temas, pavyzdžiui, tvarumą ir klimato 
kaitą, įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą, taip pat pažangą, 
padarytą MVĮ dalyvavimo ir dalyvavimo 
plėtros srityse.

Or. en

Pakeitimas 732
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 735
Judith A. Merkies
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 736
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 740
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pateikia ataskaitą ir paskelbia 
šios stebėsenos rezultatus.

2. Komisija pateikia ataskaitą ir paskelbia 
šios stebėsenos rezultatus, prireikus 
panaudodama bendrų pagrindinių 
rodiklių, kuriuos galima palyginti juos 
pritaikant įvairioms priemonėms, rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 741
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimas Laikotarpio vidurio peržiūra

Or. en
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Pakeitimas 742
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinimai atliekami pakankamai iš 
anksto, kad jų rezultatus būtų galima 
panaudoti priimant sprendimus.

1. Peržiūros ir vertinimai atliekami 
pakankamai iš anksto, kad jų rezultatus 
būtų galima panaudoti priimant 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 743
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje 
Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, atlieka Europos inovacijos ir 
technologijos instituto vertinimą. Antroji 
asignavimų suma iš kitų programos 
„Horizontas 2020“ biudžeto eilučių
Europos inovacijos ir technologijos 
institutui skiriama tik po tokio vertinimo, 
kaip nurodyta 6 straipsnio 3 dalyje, gavus 
sutikimą iš dalyvaujančiųjų įgyvendinant 
kitas biudžeto eilutes ir kai, 
pasikonsultavus su visomis susijusiomis 
šalimis ir pritarus Europos Parlamentui ir 
Tarybai, sutarta, kad tokių programos 
„Horizontas 2020“ dalių tikslų 
įgyvendinimas būtų geriausiai pasiektas 
sustiprinus EIT veiksmus. Atliekant 
vertinimą vertinama Europos inovacijos ir 
technologijos instituto padaryta pažanga, 
atsižvelgiant į visus šiuos rodiklius:
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Or. en

Pakeitimas 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje 
Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, atlieka Europos inovacijos ir 
technologijos instituto vertinimą. Atliekant 
vertinimą vertinama Europos inovacijos ir 
technologijos instituto padaryta pažanga, 
atsižvelgiant į visus šiuos rodiklius:

Or. en

Pakeitimas 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) 6 straipsnio 3 dalyje nurodytos pirmos 
asignavimų sumos panaudojimas, 
atskiriant sumą, panaudotą pirmos ŽIB 
grupės kūrimui, ir parengiamojo etapo 
investicijų antram etapui poveikį; 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto gebėjimas pritraukti lėšas iš 
partnerių žinių ir inovacijų bendrijose ir 
iš privačiojo sektoriaus, kaip nurodyta 
Reglamente XX/2012 [persvarstytas EIT 
reglamentas];

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) ŽIB gebėjimą integruoti atitinkamus 
naujus partnerius, jeigu jie gali teikti 
papildomos naudos.

Or. en

Pakeitimas 748
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Viešai analizuojant mokslinių tyrimų rezultatus atitinkamuose seminaruose ir konferencijose 
nepriklausomi ekspertai galės įvertinti, ar pasiekti tikslai, ir pasiūlyti galimus pataisymus ar 
net atmesti projektą.
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Pakeitimas 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 750
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 751
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje ir 
atsižvelgdama į Septintosios bendrosios 
programos ex–post vertinimą, kuris turi 
būti užbaigtas iki 2015 m. pabaigos, ir 

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

Europos inovacijos ir technologijos 
instituto vertinimą, Komisija, padedama 
nepriklausomų ekspertų, parengia tarpinį 
programos „Horizontas 2020“, jos 
specialiosios programos (įskaitant Europos 
mokslinių tyrimų tarybą) vertinimą ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos vertinimą (vertinami 
rezultatai ir pažanga užtikrinant poveikį), 
siekiant nustatyti, ar pavyko pasiekti 
programos „Horizontas 2020“ tikslus, 
tolesnį visų priemonių aktualumą, 
efektyvumą ir išteklių naudojimą, būsimo 
paprastinimo mastą ir Europos pridėtinę 
vertę. Atliekant tą vertinimą taip pat 
atsižvelgiama į aspektus, susijusius su
mokslinių tyrimų rezultatų sklaida ir 
naudojimu bei visų regionų, ypač tų, 
kuriems nepakankamai atstovaujama 
vykdant mokslinių tyrimų programas,
dalyvių, MVĮ ir lyčių pusiausvyros 
skatinimo finansavimo galimybėmis.
Atliekant tą vertinimą papildomai 
atsižvelgiama į priemonių indėlį 
užtikrinant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 752
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje ir 
atsižvelgdama į Septintosios bendrosios 
programos ex–post vertinimą, kuris turi 
būti užbaigtas iki 2015 m. pabaigos, ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto vertinimą, Komisija, padedama 
nepriklausomų ekspertų, parengia tarpinį 

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

programos „Horizontas 2020“, jos 
specialiosios programos (įskaitant Europos 
mokslinių tyrimų tarybą) vertinimą ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos vertinimą (vertinami 
rezultatai ir pažanga užtikrinant poveikį), 
siekiant nustatyti, ar pavyko pasiekti 
programos „Horizontas 2020“ tikslus, 
tolesnį visų priemonių aktualumą, 
efektyvumą ir išteklių naudojimą, būsimo 
paprastinimo mastą ir Europos pridėtinę 
vertę. Atliekant tą vertinimą taip pat 
atsižvelgiama į aspektus, susijusius su visų 
regionų dalyvių, MVĮ ir lyčių pusiausvyros 
skatinimo finansavimo galimybėmis. 
Atliekant tą vertinimą papildomai 
atsižvelgiama į priemonių indėlį 
užtikrinant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio rezultatus. Jis 
atliekamas kartu 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

Pakeitimas 753
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje ir 
atsižvelgdama į Septintosios bendrosios 
programos ex–post vertinimą, kuris turi 
būti užbaigtas iki 2015 m. pabaigos, ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto vertinimą, Komisija, padedama 
nepriklausomų ekspertų, parengia tarpinį 
programos „Horizontas 2020“, jos 
specialiosios programos (įskaitant Europos 

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

mokslinių tyrimų tarybą) vertinimą ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos vertinimą (vertinami 
rezultatai ir pažanga užtikrinant poveikį), 
siekiant nustatyti, ar pavyko pasiekti 
programos „Horizontas 2020“ tikslus, 
tolesnį visų priemonių aktualumą, 
efektyvumą ir išteklių naudojimą, būsimo 
paprastinimo mastą ir Europos pridėtinę 
vertę. Atliekant tą vertinimą taip pat 
atsižvelgiama į aspektus, susijusius su visų 
regionų dalyvių, MVĮ ir lygių vyrų ir 
moterų galimybių skatinimo finansavimo 
galimybėmis. Atliekant tą vertinimą 
papildomai atsižvelgiama į priemonių 
indėlį užtikrinant Sąjungos pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 754
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip 2016 m. ir vėliau kas 
dvejus metus Komisija atlieka ES 
organizacijų ir trečiųjų šalių organizacijų 
abipusių galimybių dalyvauti mokslinių 
tyrimų programose peržiūrą. Ši peržiūra 
turi būti atliekama kiekvienoje šalyje 
atskirai ir apimti trečiųjų šalių 
organizacijų finansavimo, gauto pagal 
programą „Horizontas 2020“, ir ES 
organizacijų finansavimo, gauto pagal 
trečiųjų šalių mokslinių tyrimų 
programas, palyginimą.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tikrą abipusiškumo principą, kad trečiosios šalys galėtų dalyvauti 
programoje „Horizontas 2020“, galimybės dalyvauti programoje turi būti nuolat peržiūrimos 
ir stebimas finansavimo skyrimas trečiųjų šalių organizacijoms pagal programą 
„Horizontas 2020“.

Pakeitimas 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bendroms technologijų iniciatyvoms 
taikoma panaši vertinimo procedūra.

Or. en

Pakeitimas 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 757
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Naudojimasis įgaliojimais

1. Įgaliojimai priimti 6 straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
[XX]. Komisija pateikia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
šešiems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba jį atšaukia pagal 
26b straipsnį.
2. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus laikantis 26b ir 
26c straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 758
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26b straipsnis
Įgaliojimų atšaukimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
atšaukti 6 straipsnyje nurodytų įgaliojimų 
suteikimą.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
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kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
suteikimą, stengiasi informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją per protingą 
terminą iki galutinio sprendimo priėmimo 
dienos, nurodydama suteiktus įgaliojimus, 
kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas 
atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 
dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui. Jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 759
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
26 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26c straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotųjų aktų

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto per du mėnesius nuo pranešimo 
dienos.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiams.
2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo 
nuostatose nurodytą dieną.
Deleguotasis aktas gali būti skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
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ir įsigalioti iki to laikotarpio pabaigos, 
jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek 
Taryba informavo Komisiją, kad 
nepareikš prieštaravimų.
3. Jeigu Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
deleguotojo akto, šis aktas neįsigalioja. 
Prieštaravimus pareiškusi institucija 
nurodo prieštaravimų dėl deleguotojo 
akto priežastis.

Or. en


