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Pakeitimas 760
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ bendrasis 
tikslas – visoje Sąjungoje kurti žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstą ekonomiką, kartu 
siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi. Ji padės 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir kitų 
sričių Sąjungos politiką, taip pat baigti 
kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir 
užtikrinti jos veikimą.

Programos „Horizontas 2020“ bendrasis 
tikslas – visoje Sąjungoje kurti žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstą ekonomiką ir 
visuomenę, kartu siekiant užtikrinti tvarų 
vystymąsi. Ji padės įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“ ir kitų sričių Sąjungos 
politiką, taip pat baigti kurti Europos 
mokslinių tyrimų erdvę ir užtikrinti jos 
veikimą.

Or. en

Pakeitimas 761
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ bendrasis 
tikslas – visoje Sąjungoje kurti žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstą ekonomiką, kartu 
siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi. Ji padės 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir kitų 
sričių Sąjungos politiką, taip pat baigti 
kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir 
užtikrinti jos veikimą.

Programos „Horizontas 2020“ bendrasis 
tikslas – visoje Sąjungoje kurti žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstą pasaulyje 
pirmaujančią ekonomiką, kartu siekiant 
užtikrinti tvarų vystymąsi. Ji padės 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir kitų 
sričių Sąjungos politiką, taip pat baigti 
kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir 
užtikrinti jos veikimą.

Or. en

Pakeitimas 762
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ bendrasis 
tikslas – visoje Sąjungoje kurti žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstą ekonomiką, kartu 
siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi. Ji padės 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir kitų 
sričių Sąjungos politiką, taip pat baigti 
kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir 
užtikrinti jos veikimą.

Programos „Horizontas 2020“ bendrasis 
tikslas – visoje Sąjungoje kurti žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstą ekonomiką ir 
visuomenę, kartu siekiant užtikrinti tvarų 
vystymąsi. Ji padės įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“ ir kitų sričių Sąjungos 
politiką, taip pat baigti kurti Europos 
mokslinių tyrimų erdvę ir užtikrinti jos 
veikimą.

Or. en

Pakeitimas 763
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ bendrasis 
tikslas – visoje Sąjungoje kurti žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstą ekonomiką, kartu 
siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi. Ji padės 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir kitų 
sričių Sąjungos politiką, taip pat baigti 
kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir 
užtikrinti jos veikimą.

Programos „Horizontas 2020“ bendrasis 
tikslas – visoje Sąjungoje kurti žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstą visuomenę, kartu 
siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi. Ji padės 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir kitų 
sričių Sąjungos politiką, taip pat baigti 
kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir 
užtikrinti jos veikimą.

Or. ro

Pakeitimas 764
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslas, skirtas visuomenei, ir plėtojamas 
bendradarbiaujant su visuomene sudaro 
sąlygas visiems visuomenės veikėjams 
bendrauti per visą inovacijų gyvavimo 
ciklą ir todėl didina inovacijų diegimo 
rezultatų kokybę, svarbą, pritarimą joms 
ir jų tausumą, integruojant visuomenės 
interesus ir vertybes.

Or. en

Pakeitimas 765
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ antros pastraipos pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– strategijos „Europa 2020“ mokslinių 
tyrimų ir plėtros tikslas (3 % BVP)

– mokslinių tyrimų ir plėtros viešojo 
finansavimo tikslas (1 % BVP), siekiant 
pritraukti privatų finansavimą ir pasiekti 
ne mažiau 3 % BVP mokslinių tyrimų ir 
plėtros finansavimo tikslą;

Or. en

Pakeitimas 766
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ trečios pastraipos 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant Europoje sukurti pasaulio mastu 
konkurencingus kompetencijos centrus, 
tarptautinis bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis, 
regioninėmis ar pasaulinėmis 
organizacijomis yra labai svarbus. 
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Tarptautinis bendradarbiavimas ypač 
svarbus pažangiausiems ir baziniams 
moksliniams tyrimams, kad būtų 
išnaudotos naujausios mokslo ir 
technologijų teikiamos galimybės. Taip 
pat, kad gyvuotų šis visuotinis 
bendradarbiavimas, labai svarbus 
mokslininkų tyrėjų ir inovacijų personalo 
tarptautinis judumas. Todėl tarptautinis 
bendradarbiavimas bus skatinamas pagal 
kiekvieną iš trijų programos „Horizontas 
2020“ prioritetų. Be to, specialieji 
horizontalieji veiksmai bus remiami 
siekiant užtikrinti darnų ir veiksmingą 
tarptautinį bendradarbiavimą visose 
programos „Horizontas 2020“ srityse.

Or. en

Pakeitimas 767
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ trečios pastraipos 1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ bus sukurti 
specialūs mokomieji mechanizmai, 
kuriais naudojantis bus galima sužinoti, 
kaip dalyvauti programoje „Horizontas 
2020“, visapusiškai išnaudojant esamus 
tinklus, kaip antai nacionalinius 
informacijos centrus, finansuojamus 
sąveika su kitais fondais, visų pirma 
struktūriniais fondais;

Or. en

Pakeitimas 768
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penktos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos inovacijų ir technologijų institutas 
padeda siekti programos „Horizontas 
2020“ bendrojo tikslo ir prioritetų bei 
konkretaus tikslo integruoti mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir švietimo žinių 
trikampį. Europos inovacijų ir technologijų 
instituto veiklos kokybės vertinimo 
rodikliai yra šie:

Europos inovacijų ir technologijų institutas 
padeda siekti programos „Horizontas 
2020“ bendrojo tikslo ir prioritetų bei 
konkretaus tikslo integruoti mokslinių 
tyrimų, inovacijų ir aukštojo mokslo žinių 
trikampį. Europos inovacijų ir 
technologijų instituto veiklos kokybės 
vertinimo rodikliai yra šie:

Or. en

Pakeitimas 769
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penktos pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiavimas žinių trikampyje 
siekiant sukurti naujoviškus projektus ir 
procesus.

bendradarbiavimas žinių trikampyje 
siekiant sukurti naujoviškus projektus, 
paslaugas ir procesus.

Or. ro

Pakeitimas 770
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penktos pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– aukštesnio nei bakalauro laipsnio 
švietimo programos, kuriomis tobulinami 
verslumo ir inovaciniai įgūdžiai ir 
kuriomis skatinama kurti inovacinius 
naujus projektus ir įmones;
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Or. en

Pakeitimas 771
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant padėti sumažinti ES vietovių, 
regionų ir valstybių narių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų lygio skirtumus, bus 
tobulinamas papildomumas ir glaudi 
sąveika su struktūriniais fondais tiek prieš 
įgyvendinant programą (stiprinamas 
valstybių narių pajėgumas, kad jos geriau 
pasirengtų dalyvavimui programoje 
„Horizontas 2020“), tiek ją įgyvendinant 
(naudojami ir platinami su programa 
„Horizontas 2020“ susiję mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatai).

Or. en

Pagrindimas

Based on Teresa Riera Madurell's report, amendment 76.

Pakeitimas 772
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant padėti panaikinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų atskirtį Europoje, bus 
tobulinamas papildomumas ir glaudi 
sąveika su struktūriniais fondais tiek prieš 
įgyvendinant programą (stiprinamas 
valstybių narių pajėgumas, kad jos geriau 
pasirengtų dalyvavimui programoje 
„Horizontas 2020“), tiek ją įgyvendinant 
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(naudojami ir platinami su programa 
„Horizontas 2020“ susiję mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatai, taip pat 
vertinami geriausi centrai, nustatomas jų 
potencialas ir pripažįstama jų 
kompetencija). Kai tik įmanoma, bus 
skatinama šių dviejų priemonių sąveika. 
Bus skatinamas kaupiamasis ar mišrus 
finansavimas. Visų pirma bus siekiama 
veiklos, numatytos pagal tikslą „Pažangos 
skleidimas ir dalyvių skaičiaus 
didinimas“, regionų partneryste 
grindžiamos visai Europai ir regionams 
svarbios infrastruktūros ir Europos 
inovacijos ir technologijos instituto bei 
žinių ir inovacijos bendrijų veiklos 
sąveikos.

Or. en

Pakeitimas 773
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia dalimi siekiama sustiprinti ir išplėsti 
Sąjungos mokslo bazės pažangumą bei 
konsoliduoti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę ir taip Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sistemą padaryti 
konkurencingesnę pasaulyje. Į ją įraukti 
keturi konkretūs tikslai:

Šia dalimi siekiama sustiprinti ir išplėsti 
Sąjungos mokslo bazės pažangumą bei 
konsoliduoti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę ir taip Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sistemą padaryti 
konkurencingesnę pasaulyje. Į ją įraukti 
penki konkretūs tikslai:

Or. en

Pakeitimas 774
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) aiškios programos, skirtos mokslui, 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
perkelti į visų lygių ugdymo turinį, taip 
pat technologijoms pritaikyti, kad jas būtų 
galima naudoti, įgyvendinimas.

Or. en

Pakeitimas 775
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 776
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) Įgyvendinant tikslą „Marija 
Sklodovska-Kiuri“ veiksmai 
organizuojamas aukštos kokybės ir 
naujoviškas su mokslo tyrimais susijęs 
mokymas, užtikrinamos viliojančios 
karjeros ir žinių mainų galimybės per 
tarpvalstybinį ir tarpsektorinį mokslininkų 
tyrėjų judumą, siekiant kuo geriau juos 
parengti spręsti dabartinius ir būsimus 
visuomenės uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 777
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 778
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) Įgyvendinant tikslą „Marija 
Sklodovska-Kiuri“ veiksmai 
organizuojamas aukštos kokybės ir 
naujoviškas su mokslo tyrimais susijęs 
mokymas, užtikrinamos viliojančios 
karjeros ir žinių mainų galimybės per 
tarpvalstybinį ir tarpsektorinį universitetų, 
mokslinių tyrimų organizacijų ir įmonių, 
įskaitant MVĮ mokslininkų tyrėjų judumą, 
siekiant kuo geriau juos parengti spręsti 
dabartinius ir būsimus visuomenės 
uždavinius.

Or. en

Pagrindimas

For the sake of clarity.

Pakeitimas 779
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Įgyvendinant tikslą Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra plėtojama Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūra iki 2020 m. ir 
vėlesniu laikotarpiu, didinamas inovacijų 
potencialas ir žmogiškasis kapitalas, o visa 
tai papildoma susijusia Sąjungos politika ir 
tarptautiniu bendradarbiavimu.

(d) Įgyvendinant tikslą Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra, remiantis glaudžiais ryšiais 
su sanglaudai skirtomis ES finansinėmis 
priemonėmis, plėtojama Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūra iki 2020 m. 
ir vėlesniu laikotarpiu, didinamas inovacijų 
potencialas ir žmogiškasis kapitalas, o visa 
tai papildoma susijusia Sąjungos politika ir 
tarptautiniu bendradarbiavimu.

Or. fr
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Pakeitimas 780
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Įgyvendinant tikslą Mokslinių tyrimų
infrastruktūra plėtojama Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūra iki 
2020 m. ir vėlesniu laikotarpiu, didinamas 
inovacijų potencialas ir žmogiškasis 
kapitalas, o visa tai papildoma susijusia 
Sąjungos politika ir tarptautiniu 
bendradarbiavimu.

(d) Įgyvendinant tikslą Mokslinių tyrimų
infrastruktūros plėtojamos remiamos 
pažangios esamos ir naujos Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros ir joms 
padedama veikti Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvėje, didinant jų 
inovacijų potencialą, apmokant 
žmogiškąjį kapitalą ir tai papildant 
Sąjungos tarptautinio bendradarbiavimo 
politika.

Or. en

Pakeitimas 781
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Vykdant atsakingų mokslinių tyrimų 
ir inovacijų veiklą į gamtos ir 
technologijų pagrindinio vaidmens ir 
didelio poveikio studijas pritraukiama 
naujų talentų iš įvairių Europos šalių, 
mažinama lyčių nelygybė Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 
žmogiškųjų išteklių požiūriu ir 
sukuriamas mechanizmas, kuriuo 
naudojantis galima atlikti visapusiškesnį 
ir išsamesnį socialinį mokslo ir 
technologijų galimybių vertinimą.

Or. en
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Pakeitimas 782
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Skleidžiant pažangą ir didinant 
dalyvių skaičių išnaudojamas Europos 
talentų potencialas – remiamos politikos 
mokymosi, tinklų kūrimo ir mokymo 
galimybės;

Or. en

Pakeitimas 783
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Kuriant pažangius tinklus 
prisidedama prie mažiau išsivysčiusių 
Sąjungos dalių mokslo ir technologijų 
sektoriaus restruktūrizavimo ir 
sustiprinami bendri Sąjungos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų gebėjimai siekiant jų 
pajėgumus panaudoti tų Sąjungos dalių 
ekonominiams ir socialiniams poreikiams 
patenkinti.

Or. en

Pakeitimas 784
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos d a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Atsakingai vykdant mokslinius  
tyrimus ir inovacijas atsižvelgiama į 
įvairių suinteresuotųjų šalių, įskaitant 
pilietinę visuomenė, požiūrius ir 
atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programose šios suinteresuotosios šalys 
gali dalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 785
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įrodyta, kad visų šių rūšių veikla sukuria 
didelę Sąjungos pridedamąją vertę. Visos 
tos veiklos rūšys sudaro veiksmingą ir 
subalansuotą veiklos rinkinį, kuris kartu su 
nacionaliniu ir regiono lygiu vykdoma 
veikla išplečia Europos poreikius, 
susijusius su pažangiu mokslu ir 
technologijomis. Sujungus tas veiklos rūšis 
į vieną programą, veiklą bus galima 
vykdyti nuosekliau, racionaliau, 
paprasčiau, tikslingiau, tačiau taip pat 
išlaikant tęstinumą, kuris svarbus tos 
veiklos veiksmingumui.

Įrodyta, kad visų šių rūšių veikla sukuria 
didelę Sąjungos pridedamąją vertę. Visos 
tos veiklos rūšys sudaro veiksmingą ir 
subalansuotą veiklos rinkinį, kuris kartu su 
nacionaliniu, regionų ir vietos lygiu 
vykdoma veikla išplečia Europos 
poreikius, susijusius su pažangiu mokslu ir 
technologijomis. Sujungus tas veiklos rūšis 
į vieną programą, veiklą bus galima 
vykdyti nuosekliau, racionaliau, 
paprasčiau, tikslingiau, tačiau taip pat 
išlaikant tęstinumą, kuris svarbus tos 
veiklos veiksmingumui.

Or. ro

Pakeitimas 786
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ trečia antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II Dalis. Prioritetas „Pramonės
pirmavimas“

II Dalis. Prioritetas „Pirmavimas pramonės
srityje ir paslaugų sektoriuje“

Or. ro

Pakeitimas 787
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia dalimi siekiama paspartinti 
technologijų ir inovacijų plėtrą, kuriomis 
turi būti grindžiamas ateities verslas ir 
kurios padėtų novatoriškoms Europos MVĮ 
išsiplėsti ir tapti pasaulinėmis 
pirmaujančiomis bendrovėmis. Į ją įtraukti 
trys konkretūs tikslai:

Šia dalimi siekiama paspartinti 
technologijų ir inovacijų plėtrą, kuriomis 
turi būti grindžiamas ateities verslas ir 
kurios padėtų novatoriškoms Europos MVĮ 
išsiplėsti ir tapti pasaulinėmis 
pirmaujančiomis bendrovėmis. Ypatingas 
dėmesys skiriamas „inovacijų vartojimo“, 
t. y., viešųjų tyrimų centrų žinių ir 
technologijų perdavimą įmonėms, visų 
pirma MVĮ, visuomeninėms 
organizacijomis ir verslumo gebėjimų 
turintiems piliečiams, populiarinimui. Į ją 
įtraukti trys konkretūs tikslai:

Or. en

Pakeitimas 788
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama IRT 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 

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

demonstracinei veiklai, 
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagos, biotechnologijai, pažangiajai 
gamybai ir apdirbimui bei kosmosui. 
Daugiausia dėmesio skiriama skirtingų 
technologijų sąveikai ir konvergencijai, o 
prieiga prie pažangios mokslinių tyrimų 
infrastruktūros Europoje paspartins 
pažangą visose susijusiose srityse.

Or. en

Pakeitimas 789
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama moksliniams 
tyrimams, standartizavimui, 
sertifikavimui, plėtrai ir demonstracinei 
veiklai IRT, nanotechnologijų, ekologinių 
inovacijų, pažangiųjų medžiagų, 
biotechnologijų, pažangiosios gamybos ir 
apdirbimo bei kosmoso srityse. Daugiausia 
dėmesio skiriama skirtingų technologijų 
sąveikai ir konvergencijai.

Or. en

Pakeitimas 790
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 

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

užtikrinama speciali parama moksliniams 
tyrimams ir standartizavimui, plėtrai ir 
demonstracinei veiklai IRT,
nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, 
biotechnologijų, pažangiosios gamybos ir 
apdirbimo bei kosmoso srityse. Daugiausia 
dėmesio skiriama skirtingų technologijų 
sąveikai ir konvergencijai.

Or. en

Pagrindimas

Logika: Vadovaujantis prioritetu „Pramonės pirmavimas“ turi būti rengiami ES standartai, 
kurie būtų pripažįstami ir naudojami visame pasaulyje. Vykdant sudėtingą technologijų 
veiklą, standartai turi įtakos rinkai ir yra daugialypis mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo 
ciklo veiksnys.

Pakeitimas 791
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 792
Henri Weber, Catherine Trautmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama moksliniams 
tyrimams, plėtrai ir demonstracinei veiklai
IRT, nanotechnologijų, pažangiųjų 
medžiagų, biotechnologijų, pažangiosios 
gamybos ir apdirbimo, kosmoso, 
transporto ir pažangiųjų miestų ir tinklų 
srityse. Daugiausia dėmesio skiriama 
skirtingų technologijų sąveikai ir 
konvergencijai.

Or. fr

Pakeitimas 793
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama moksliniams 
tyrimams, plėtrai ir demonstracinei veiklai
IRT, nanotechnologijų, kvantinių 
technologijų, pažangiųjų medžiagų, 
biotechnologijų, pažangiosios gamybos ir 
apdirbimo bei kosmoso srityse. Daugiausia 
dėmesio skiriama skirtingų technologijų 
sąveikai ir konvergencijai.

Or. en

Pakeitimas 794
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama moksliniams 
tyrimams, plėtrai ir demonstracinei veiklai
IRT, nanotechnologijų, pažangiųjų 
medžiagų, biotechnologijų, pažangiosios 
gamybos ir apdirbimo bei kosmoso srityse.
Visose šiose srityse turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į vartotojų poreikius ir lyčių 
aspektą. Daugiausia dėmesio skiriama 
skirtingų technologijų sąveikai ir 
konvergencijai.

Or. en

Pakeitimas 795
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama moksliniams 
tyrimams, plėtrai ir demonstracinei veiklai 
didelio poveikio technologijų, pvz., IRT,
nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, 
biotechnologijų, pažangiosios gamybos ir 
apdirbimo bei kosmoso technologijų
srityse. Daugiausia dėmesio skiriama 
skirtingų technologijų sąveikai ir 
konvergencijai.

Or. en

Pakeitimas 796
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas
COM(2011)0809 – C7 0466/2011 – 2011/0401(COD)
I priedo dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama moksliniams 
tyrimams, plėtrai ir demonstracinei veiklai
IRT, nanotechnologijų, pažangiųjų 
medžiagų, biotechnologijų, vandens 
technologijų, pažangiosios gamybos ir 
apdirbimo bei kosmoso srityse. Daugiausia 
dėmesio skiriama skirtingų technologijų 
sąveikai ir konvergencijai.

Or. en

Pakeitimas 797
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas 
užtikrinama speciali parama moksliniams 
tyrimams, plėtrai ir demonstracinei veiklai
IRT, nanotechnologijų, kvantinės optikos, 
pažangiųjų medžiagų, biotechnologijų, 
pažangiosios gamybos ir apdirbimo, 
robotikos bei kosmoso srityse. Daugiausia 
dėmesio skiriama skirtingų technologijų 
sąveikai ir konvergencijai. Tinkamas 
dėmesys skiriamas visų šių sričių viešųjų 
ir privačių naudotojų poreikiams. 

Or. de
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Pakeitimas 798
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Įgyvendinant tikslą Prieiga prie rizikos 
kapitalo siekiama pašalinti paskolų ir 
akcinio kapitalo finansavimo priemonių 
trūkumą su moksliniais tyrimais ir plėtra 
bei inovacijomis susijusioms bendrovėms 
ir projektams visais plėtros etapais. 
Įgyvendinant šį tikslą, kartu taikant Įmonių 
ir MVĮ konkurencingumo programoje 
numatytą nuosavo kapitalo priemonę, 
plėtojamas Sąjungos lygmens rizikos 
kapitalas.

(b) Įgyvendinant tikslą Prieiga prie rizikos 
kapitalo siekiama pašalinti paskolų ir 
akcinio kapitalo finansavimo priemonių 
trūkumą su moksliniais tyrimais ir plėtra 
bei inovacijomis susijusioms bendrovėms 
ir projektams visais plėtros etapais. 
Įgyvendinant šį tikslą, kartu taikant Įmonių 
ir MVĮ konkurencingumo programoje 
numatytą nuosavo kapitalo priemonę, 
plėtojamas Sąjungos lygio ankstyvosios 
stadijos finansavimas ir rizikos kapitalas.

Or. en

Pakeitimas 799
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Įgyvendinant tikslą Inovacijų diegimas 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinamas bet kokios formos inovacijų 
diegimas mažosiose ir vidutinėse įmonėse, 
visų pirma tose įmonėse, kurios turi 
galimybių plėstis ir tapti tarptautinėmis 
bendrovėmis – veikti bendrojoje rinkoje ir 
kitose rinkose.

(c) Įgyvendinant tikslą Inovacijų diegimas 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse teikiama 
MVĮ specialiai pritaikyta parama inovacijų 
diegimui MVĮ pasitelkiant naudojant 
pritaikytų programų ir priemonių rinkinį, 
įskaitant: galimybę gauti pradinį 
finansavimą, dotacijas, galimybę gauti 
akcinio kapitalo ir paskolų finansavimą, 
kuravimo ir įgūdžių lavinimo paslaugas, 
prieigą prie mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros tinklų ir grupių. 
Specialioji MVĮ priemonė visų pirma 
įgyvendinama prioritetinėse srityse pagal 
prioritetus „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ ir 
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„Visuomenės uždaviniai“.

Or. en

Pakeitimas 800
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Įgyvendinant tikslą Inovacijų diegimas 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinamas bet kokios formos inovacijų 
diegimas mažosiose ir vidutinėse įmonėse, 
visų pirma tose įmonėse, kurios turi 
galimybių plėstis ir tapti tarptautinėmis 
bendrovėmis – veikti bendrojoje rinkoje ir 
kitose rinkose.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas

Or. de

Pakeitimas 801
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Įgyvendinant tikslą Inovacijų diegimas 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinamas bet kokios formos inovacijų 
diegimas mažosiose ir vidutinėse įmonėse, 
visų pirma tose įmonėse, kurios turi 
galimybių plėstis ir tapti tarptautinėmis 
bendrovėmis – veikti bendrojoje rinkoje ir 
kitose rinkose.

(c) Įgyvendinant tikslą Inovacijų diegimas
mažosiose ir vidutinėse įmonėse 
skatinamas bet kokios formos inovacijų 
diegimas mažosiose ir vidutinėse įmonėse, 
visų pirma tose įmonėse, kurios turi 
galimybių plėstis, integruoti ir kurti 
inovacijas ir tapti tarptautinėmis 
bendrovėmis – veikti bendrojoje rinkoje ir 
kitose rinkose.

Or. en
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Pakeitimas 802
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ vienuolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą turi būti laikomasi verslo 
principais grindžiamos darbotvarkės. 
Formuojant konkrečių tikslų „Prieigos 
prie rizikos kapitalo“ ir „Inovacijų diegimo 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse“ biudžetą 
bus laikomasi paklausa, „iš apačios į viršų“ 
pagrįstos logikos ir atsisakoma iš anksto 
apibrėžtų prioritetų. Pastarieji papildomi 
naudojant finansines priemones ir 
specialią MVĮ priemonę bei laikantis su 
politika susijusios logikos ir atsižvelgiant į 
konkretų tikslą, kuris įtrauktas į dalį 
„Visuomenės uždaviniai“ ir konkretų 
tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“.

Vykdant veiklą turi būti laikomasi principo 
„iš apačios į viršų“. Įgyvendinant tikslų
„Prieigos prie rizikos kapitalo“ ir
„Inovacijų diegimo mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse“ biudžetą daugiausia bus 
laikomasi paklausa, „iš apačios į viršų“ 
pagrįstos logikos tačiau vien tik teminių
prioritetų srityse, nustatytose prioritetuose 
„Visuomenės uždaviniai“ ir „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“. Pastaruosius papildyti „iš 
viršaus į apačią“ galima naudojant MVĮ 
priemonę kaip dalį ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų ar naujoviškų pirkimų veiklos, jei 
galima parodyti, kad valstybėse narėse 
viešųjų pirkėjų poreikį reikia patenkinti 
ES lygiu.

Or. en

Pakeitimas 803
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 11 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio klausimu pagrindinėmis priemonėmis 
lieka bendradarbiavimo projektai.

Or. de

Pakeitimas 804
Oreste Rossi



AM\907534LT.doc 25/165 PE492.761v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 15 % gali būti 
paskirta MVĮ.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 30 % gali būti 
paskirta MVĮ.

Or. it

Pagrindimas

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

Pakeitimas 805
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 15 % gali būti 
paskirta MVĮ.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 20 % turėtų būti 
paskirta MVĮ.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ dalyvavimo padidinimas yra labai svarbus faktorius siekiant panaudoti inovacinius 
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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 15 % septintosios bendrosios 
programos tikslas ir greičiausiai jis bus pasiektas, siekiant visapusiškai išnaudoti MVĮ 
potencialą reikia nustatyti dar platesnio užmojo, bet realistišką ir pasiekiamą tikslą.

Pakeitimas 806
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 15 % gali būti 
paskirta MVĮ.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio ir sukuriamas aiškus 
žinių ir technologijų perdavimo MVĮ 
poreikio nustatymo mechanizmas. Iš 
bendrų sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, bent 20 % paramos 
skiriama MVĮ, bendruomenei, pramonei 
ir plačiajai visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 807
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui 

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš viso 
programos „Horizontas 2020“ biudžeto 
mažiausiai 15 % turėtų būti paskirta MVĮ, 
kurių mažiausiai 10 % – tikslinei MVĮ 
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„Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir 
pramonės technologijas“, maždaug 15 %
gali būti paskirta MVĮ.

priemonei.

Or. en

Pakeitimas 808
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 15 % gali būti 
paskirta MVĮ.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio. Tuo tikslu iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 18 % paramos 
skiriama MVĮ.

Or. de

Pakeitimas 809
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 15 % gali būti 
paskirta MVĮ.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, daugiau 15 % skiriama
MVĮ.
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Or. en

Pakeitimas 810
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 15 % gali būti 
paskirta MVĮ.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, mažiausiai 15 % gali būti 
paskirta MVĮ.

Or. ro

Pakeitimas 811
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ trylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant konkretų tikslą „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ laikomasi technologijomis
grindžiamo požiūrio, kad būtų kuriamos 
didelio poveikio technologijos, pritaikytos 
naudoti įvairiose srityse, pramonės 
sektoriuose ir tinkamos teikiant paslaugas.
Šių technologijų taikymas siekiant spręsti 
visuomenės uždavinius remiamas taip pat 
pagal dalį „Visuomenės uždaviniai“.

Įgyvendinant konkretų tikslą „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ laikomasi politika
grindžiamo požiūrio, kad būtų kuriamos 
didelio poveikio technologijos, pritaikytos 
naudoti įvairiose srityse, pramonės 
sektoriuose ir tinkamos teikiant paslaugas.

Or. en
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Pakeitimas 812
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ trylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant konkretų tikslą „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ laikomasi technologijomis 
grindžiamo požiūrio, kad būtų kuriamos 
didelio poveikio technologijos, pritaikytos 
naudoti įvairiose srityse, pramonės 
sektoriuose ir tinkamos teikiant paslaugas. 
Šių technologijų taikymas siekiant spręsti 
visuomenės uždavinius remiamas taip pat 
pagal dalį „Visuomenės uždaviniai“.

Įgyvendinant konkretų tikslą „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ laikomasi technologijomis 
grindžiamo požiūrio, kad būtų kuriamos
didelio poveikio technologijos, pritaikytos 
naudoti įvairiose srityse, pramonės 
sektoriuose ir tinkamos teikiant paslaugas. 
Šių technologijų taikymas siekiant spręsti 
visuomenės uždavinius remiamas taip pat 
pagal dalį „Visuomenės uždaviniai“. Tam, 
kad būtų pasiektas šis tikslas, taip pat 
sukuriama tikslinė tarpdisciplininė 
programa dėl etinių, teisinių ir socialinių 
mokslo ir technologijų aspektų, kuriai 
suteikiamas atskiras nepriklausomas 
biudžetas.

Or. en

Pakeitimas 813
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant šią dalį tiesiogiai diegiami 
strategijoje „Europa 2020“ nustatyti 
politikos prioritetai ir sprendžiami 
visuomenės uždaviniai, taip pat siekiama 
skatinti, kad būtų užtikrinta kritinė 
mokslinių tyrimų ir inovacijų masė, būtina 
Sąjungos politikos tikslams pasiekti. 
Finansavimas visų pirma skiriamas šiems 
konkretiems tikslams:

Įgyvendinant šią dalį tiesiogiai diegiami 
strategijoje „Europa 2020“ nustatyti 
politikos prioritetai ir sprendžiami 
visuomenės uždaviniai, taip pat siekiama 
skatinti, kad būtų užtikrinta kritinė 
mokslinių tyrimų ir inovacijų masė, būtina 
Sąjungos politikos tikslams pasiekti. Čia 
taip pat daugiausia dėmesio skiriama 
bendradarbiavimo projektams. 
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Finansavimas visų pirma skiriamas šiems 
konkretiems tikslams:

Or. de

Pakeitimas 814
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika;

(b) aprūpinimas maistu, kokybės ir 
saugumo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, 
jūrų ir jūrininkystės moksliniai tyrimai ir 
bioekonomika;

Or. en

Pakeitimas 815
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika;

(b) aprūpinimas maistu, tvarus žemės ūkis, 
produktyvios jūros ir vandenynai 
pasitelkiant tausią žuvininkystę ir 
akvakultūrą ir bioekonomika;
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste)

Or. en

Pakeitimas 816
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika;

(b) bioekonomika: aprūpinimas maistu, 
tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir biologinė pramonė;
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.
Jeigu jis bus priimtas, visame tekste reikės 
atlikti atitinkamus pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos strategiją „Inovacijos siekiant tvaraus augimo: bioekonomika Europai“, 
bioekonomika aprėpia atsinaujinančių išteklių gamybą ir jų pavertimą maisto produktais, 
pašarais, biologiniais produktais ir bioenergija. Bioekonomika apima keturis pagrindinius 
sektorius, kurie turėtų būti remiami pagal didįjį tikslą „Bioekonomika“: žemės ūkio ir 
miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros, biologinės pramonės ir maisto sektorius.

Pakeitimas 817
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika;

(b) bioekonomika: aprūpinimas maistu, 
tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir 
jūrininkystės moksliniai tyrimai ir
biologinė pramonė;
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos strategiją „Inovacijos siekiant tvaraus augimo: bioekonomika Europai“, 
bioekonomika apima keturis pagrindinius sektorius, kurie turėtų būti remiami pagal didįjį 
tikslą „Bioekonomika“: žemės ūkio ir miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros, 
biologinės pramonės ir maisto sektorius. Todėl šis pavadinimas turėtų atspindėti Europos 
Komisijos sukurtą apibrėžtį.
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Pakeitimas 818
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika;

(b) Europos bioekonomikos uždaviniai: 
aprūpinimas maistu, įskaitant 
apsirūpinimo juo saugumą, tvarus žemės 
ūkis ir miškininkystė, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai

Or. en

Pakeitimas 819
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) saugi, švari ir efektyviai naudojama 
energija;

(c) energijos vartojimo efektyvumas,
saugi, švari ir efektyviai naudojama 
energija;

Or. ro

Pakeitimas 820
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) kova su klimato kaita, aplinkos 
apsauga, išteklių naudojimo efektyvumas 
ir išsaugojimas, tausus žaliavų
naudojimas;
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Or. en

Pakeitimas 821
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 822
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 823
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir tausus žaliavų
naudojimas;
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Or. en

Pakeitimas 824
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 825
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) kova su klimato kaita, išteklių 
naudojimo efektyvumas ir jų išsaugojimas 
bei tausus žaliavų naudojimas;

Or. es

Pagrindimas

Pridėjus žodžius „išsaugojimas bei tvarus žaliavų naudojimas“ užtikrinama, kad šis tikslas 
aprėpia daugiau nei vien naudojimo efektyvumą.

Pakeitimas 826
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) integracinė, inovacijas diegianti ir saugi
visuomenė.

(f) Europa kintančiame pasaulyje.
Integracinė, inovacijas diegianti ir
svarstanti visuomenė.

Or. en

Pakeitimas 827
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) integracinė, inovacijas diegianti ir 
saugi visuomenė.

(f) Europos visuomenės, kultūros ir 
visuomenės permainų suvokimas

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jeigu jis bus priimtas, visame tekste reikės atlikti 
atitinkamus pakeitimus. Kultūra yra bet kokių visuomenės permainų ir inovacijų pagrindas, 
todėl šią sąvoką reikėtų įtraukti į šio tikslo antraštę ir ją pabrėžti.

Pakeitimas 828
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos f a punktas 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) saugios visuomenės. Europos ir jos 
piliečių laisvės bei saugumo apsauga

Or. en
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Pakeitimas 829
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos f a punktas 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) kultūra ir nematerialiosios žinių sritys

Or. en

Pakeitimas 830
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos f b punktas 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) pažangūs miestai ir kultūros paveldas

Or. en

Pakeitimas 831
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas, mokslo 
disciplinas ir mokslinių tyrimų 
infrastruktūras, kad būtų sprendžiami 
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tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Or. en

Pakeitimas 832
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai 
viešiesiems pirkimams, kūrimui, į galutinį 
vartotoją orientuotoms inovacijoms, 
socialinėms inovacijoms ir jų pateikimui 
rinkai.

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. 
Netechnologinėms, organizacinėms 
sistemų inovacijoms ir viešojo sektoriaus 
inovacijoms teikiama tiek pat dėmesio, 
kaip ir technologiniams sprendimams.
Pirmiausiai dėmesys skiriamas siekiui 
skirtingose srityse sutelkti kritinę išteklių ir 
žinių masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai.

Or. en

Pakeitimas 833
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai 
viešiesiems pirkimams, kūrimui, į galutinį 
vartotoją orientuotoms inovacijoms, 
socialinėms inovacijoms ir jų pateikimui 
rinkai.

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, pagal 
kurį fundamentalieji mokslai, taikomieji 
moksliniai tyrimai, žinių perdavimas ir 
inovacijos yra svarbios ir tarpusavyje 
susijusios sudėtinės dalys, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, kurie leistų naudotis mokslinių 
tyrimų infrastruktūromis, technologijomis
ir mokslo disciplinomis, kad būtų 
sprendžiami uždaviniai. Veikla aprėpia 
visą mokslinių tyrimų ir pateikimo rinkai 
ciklą, iš naujo dėmesį atkreipiant į 
fundamentaliuosius ir taikomuosius 
mokslus ir pradedant dėmesį sutelkti į su
žinių perdavimu ir su inovacija susijusią 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 834
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, pagal 
kurį fundamentalieji mokslai, taikomieji 
moksliniai tyrimai, žinių perdavimas ir 
inovacijos yra vienodai svarbios ir 
tarpusavyje susijusios sudėtinės dalys,
dėmesys kreipiamas į politikos prioritetus, 
iš anksto aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
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uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Or. en

Pakeitimas 835
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, pagal 
kurį fundamentalieji mokslai, taikomieji 
moksliniai tyrimai, žinių perdavimas ir 
inovacijos yra vienodai svarbios ir 
tarpusavyje susijusios sudėtinės dalys,
dėmesys kreipiamas į politikos prioritetus, 
iš anksto aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai, 
įskaitant standartizavimą visais etapais.
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Pakeitimas 836
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai. Tam, 
kad būtų pasiektas šis tikslas, taip pat 
sukuriama tikslinė tarpdisciplininė 
programa dėl etinių, teisinių ir socialinių 
mokslo ir technologijų aspektų, kuriai 
suteikiamas atskiras nepriklausomas 
biudžetas.

Or. en

Pakeitimas 837
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penkiolikta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, kurie leistų naudotis mokslinių 
tyrimų infrastruktūromis, technologijomis
ir mokslo disciplinomis, kad būtų 
sprendžiami uždaviniai. Veikla aprėpia 
visą mokslinių tyrimų ir pateikimo rinkai 
ciklą, pirmenybę teikiant naujai su 
inovacija susijusiai veiklai, pvz., 
bandymui, demonstravimui, bandymo 
įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams ir ikiprekybiniams viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Or. en

Pakeitimas 838
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
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veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai. Tam, 
kad būtų pasiekti programos „Horizontas 
2020“ tikslai, ypač III dalies tikslai dėl 
visuomenės uždavinių, būtina į 
bendradarbiavimo projektus įtraukti daug 
įvairių suinteresuotųjų šalių – nuo 
mokslinių tyrimų institucijų ir įmonių iki 
viešojo ir privataus sektorių naudotojų.

Or. en

Pakeitimas 839
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai, kaip tai galima padaryti 
sukuriant institucines viešojo ir privataus 
sektorių partnerystes. Veikla aprėpia visą 
mokslinių tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, 
pirmenybę teikiant naujai su inovacija 
susijusiai veiklai, pvz., bandymui, 
demonstravimui, bandymo įrenginiams, 
paramai viešiesiems pirkimams, kūrimui, į 
galutinį vartotoją orientuotoms 
inovacijoms, socialinėms inovacijoms ir jų 
pateikimui rinkai.

Or. en
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Pakeitimas 840
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą ir jo 
poveikį visuomenei, pirmenybę teikiant 
naujai su inovacija susijusiai veiklai, pvz., 
bandymui, demonstravimui, bandymo 
įrenginiams, paramai viešiesiems 
pirkimams, kūrimui, į galutinį vartotoją 
orientuotoms inovacijoms, socialinėms 
inovacijoms ir jų pateikimui rinkai.

Or. en

Pakeitimas 841
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 15 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nenukrypti nuo programos tikslų, 
būtina suderintomis pastangomis parengti 
strateginį mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklos planą. Koordinuotais veiksmais 
galima sumažinti veiklos fragmentiškumą 
ir pagerinti visos mokslinių tyrimų 
bendruomenės, susijusios su kiekvienu 
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uždaviniu, galimybes naudotis 
technologiniais ir infrastruktūros 
ištekliais. Be to, daugeliu atvejų, siekiant 
gerų inovacijų srities rezultatų, reikia 
prisiimti ilgalaikį įsipareigojimą išlaikyti 
pažangų mokslinių tyrimų lygį. 
Strateginiais veiksmais ir vykdant 
mokslines konsultacijas galima užtikrinti 
išankstinį specialistų indėlį į politiką, 
padidinti inovacijų pažangą ir 
konkurencingumą, išsiaiškinus inovacijų 
ciklo sudėtingumą, ir paskatinti, kad 
dalyvautų daugiau mokslininkų tyrėjų iš 
užsienio. Strateginio mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos, susijusios su kiekvienu 
uždaviniu, koordinavimo, pagrįsto 
mokslinėmis konsultacijomis, principus 
nustato iš nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų sudarytos Patariamosios sektorių 
tarybos, kurios padės parengti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programas, remiantis 
geriausia vadovavimo praktika, ir 
paragins skatinti didesnio masto sąveiką 
bei suteiks tam reikalingas priemones.

Or. en

Pakeitimas 842
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 15 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nenukrypti nuo programos tikslų, 
būtina suderintomis pastangomis parengti 
strateginį mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklos planą. Koordinuotais veiksmais 
galima sumažinti veiklos fragmentiškumą 
ir pagerinti visos mokslinių tyrimų 
bendruomenės, susijusios su kiekvienu 
uždaviniu, galimybes naudotis 
technologiniais ir infrastruktūros 
ištekliais. Be to, daugeliu atvejų, siekiant 
gerų inovacijų srities rezultatų, reikia 
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prisiimti ilgalaikį įsipareigojimą išlaikyti 
pažangų mokslinių tyrimų lygį. 
Strateginiais veiksmais ir vykdant 
mokslinį valdymą galima užtikrinti 
išankstinį specialistų indėlį į politiką, 
padidinti inovacijų pažangą ir 
konkurencingumą, išsiaiškinus inovacijų 
ciklo sudėtingumą, ir paskatinti, kad 
dalyvautų daugiau mokslininkų tyrėjų iš 
užsienio. Siekiant strateginio mokslinių 
tyrimų ir inovacijų koordinavimo pagal 
kiekvieną tikslą, Komisija privalo 
konsultuotis su susijusiais mokslo, 
pramonės, galutinių vartotojų 
bendruomenių ir pilietinės visuomenės 
suinteresuotaisiais subjektais, kurių 
reputacija nekelia jokių abejonių ir kurie 
turi atitinkamos patirties, įskaitant 
mokslininkus, inžinierius ir verslininkus, 
užtikrinant visų susijusių sektorių ir 
mokslinių tyrimų sričių įvairovę. Tai leis 
stebėti esamų ir planuojamų veiksmų 
tinkamumą ir pakankamumą ir didinti 
informuotumą apie apleistas temas ir 
pastangų dubliavimąsi. Šiuo tikslu 
Komisija, įgyvendindama „Horizontą 
2020“, turėtų siekti panaudoti, kai tik 
įmanoma, esamas priemones, pvz., be kita 
ko, Europos inovacijų partnerystes, 
Europos technologijų platformas ir 
bendrąsias programavimo iniciatyvas.

Or. en

Pagrindimas

Paremta Teresos Rieros Madurell pranešimo 89 pakeitimu ir Marios da Graca Carvalho 
pranešimo 25 pakeitimu.

Pakeitimas 843
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 15 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nenukrypti nuo programos tikslų, 
būtina suderintomis pastangomis parengti 
strateginį mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklos planą. Koordinuotais veiksmais 
galima sumažinti veiklos fragmentiškumą 
ir pagerinti visos mokslinių tyrimų 
bendruomenės, susijusios su kiekvienu 
uždaviniu, galimybes naudotis 
technologiniais ir infrastruktūros 
ištekliais. Be to, daugeliu atvejų, siekiant 
gerų inovacijų srities rezultatų, reikia 
prisiimti ilgalaikį įsipareigojimą išlaikyti 
pažangų mokslinių tyrimų lygį. 
Strateginiais veiksmais ir vykdant 
mokslinį valdymą galima užtikrinti 
išankstinį specialistų indėlį į politiką, 
padidinti inovacijų pažangą ir 
konkurencingumą, išsiaiškinus inovacijų 
ciklo sudėtingumą, ir paskatinti, kad 
dalyvautų daugiau mokslininkų tyrėjų iš 
užsienio. Strateginio mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos, susijusios su kiekvienu 
uždaviniu, koordinavimo principus 
nustato iš mokslo, pramonės, galutinių 
vartotojų bendruomenių ir pilietinės 
visuomenės nepriklausomų aukšto lygio 
ekspertų, atrinktų taikant atvirą, skaidrią 
ir konkurencingą procedūrą, sudarytos 
Valdančiosios sektorių tarybos, kurios 
padės parengti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programas, remiantis geriausia 
vadovavimo praktika, ir paragins skatinti 
didesnio masto sąveiką bei suteiks tam 
reikalingas priemones.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena Valdančiąją sektorių tarybą turėtų būti subalansuota ir sudaryta iš suinteresuotųjų 
bendruomenių (mokslo, pramonės, galutinių vartotojų bendruomenių ir kt.). Šių tarybų 
vaidmuo turėtų būti teikti nuolatines strategines konsultacijas dėl vykdomų ir planuojamų 
programos „Horizontas 2020“ ir susijusių Bendrijos politikos sričių veiksmų ir spręsti būtino 
įvairių priemonių ir iniciatyvų koordinavimo (bendro programavimo, VPSP, VSSP, ŽIB, EIP 
ir kt.) klausimus.
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Pakeitimas 844
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 15 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant nenukrypti nuo programos tikslų, 
būtina suderintomis pastangomis parengti 
strateginį mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklos planą. Koordinuotais veiksmais 
galima sumažinti veiklos fragmentiškumą 
ir pagerinti visos mokslinių tyrimų 
bendruomenės, susijusios su kiekvienu 
uždaviniu, galimybes naudotis 
technologiniais ir infrastruktūros 
ištekliais. Be to, daugeliu atvejų, siekiant 
gerų inovacijų srities rezultatų, reikia 
prisiimti ilgalaikį įsipareigojimą išlaikyti 
pažangų mokslinių tyrimų lygį. 
Strateginiais veiksmais ir vykdant 
mokslinį valdymą galima užtikrinti 
išankstinį specialistų indėlį į politiką, 
padidinti inovacijų pažangą ir 
konkurencingumą, išsiaiškinus inovacijų 
ciklo sudėtingumą, ir paskatinti, kad 
dalyvautų daugiau mokslininkų tyrėjų iš 
užsienio. Strateginio mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos, susijusios su kiekvienu 
uždaviniu, koordinavimo, pagrįsto 
moksliniu valdymu, principus nustato iš 
nepriklausomų aukšto lygio ekspertų 
sudarytos Valdančiosios sektorių tarybos, 
kurios padės parengti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programas, remiantis geriausia 
vadovavimo praktika, ir paragins skatinti 
didesnio masto sąveiką bei suteiks tam 
reikalingas priemones. Šių tarybų 
vaidmuo turėtų būti teikti nuolatines 
strategines konsultacijas dėl vykdomų ir 
planuojamų programos „Horizontas 
2020“ ir susijusių Bendrijos politikos 
sričių veiksmų.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina aiškiai nustatyti Valdančiųjų sektorių tarybų vaidmenį ir pareigas. 

Pakeitimas 845
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 15 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal kiekvieną visuomenės uždavinį bus 
skaidriai ir taikant dalyvavimo metodą 
nustatyti mokslinių tyrimų prioritetai ir 
tikslai, proporcingai įtraukiant veikėjus, 
įskaitant mokslinę bendruomenę, 
mokslininkus tyrėjus (taip pat iš mažesnių 
mokslinių tyrimų organizacijų), viešąjį 
sektorių, privatųjį sektorių ir ypač 
mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), 
pilietinės visuomenės organizacijas ir, kai 
tinkama, kitas suinteresuotąsias šalis;

Or. en

Pakeitimas 846
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai turi būti neatskiriama veiklos, 
kuria siekiama spręsti visus iškilusius 
uždavinius, dalis. Be to, šių disciplinų 
plėtra turi būti remiama pagal konkretų 
tikslą „Integracinė, inovacijas diegianti ir 
saugi visuomenė“. Teikiant paramą 
daugiausia dėmesio taip pat bus skiriama 
siekiant parengti patikimą politikos 

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai turi būti neatskiriama veiklos, 
kuria siekiama spręsti visus iškilusius 
uždavinius, dalis. Humanitariniams ir 
socialiniams mokslams atstovaujama 
programų komitetuose ir už projektą 
atsakingų ekspertų grupėse, atsakinguose 
už visų sričių už projektų ir programų 
vertinimą. Be to, šių disciplinų plėtra turi 
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vykdymo tarptautiniu, Sąjungos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiais faktinių 
duomenų bazę. Daugelis iškilusių 
uždavinių yra pasaulinio pobūdžio, todėl 
strateginis bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis turi būti neatskiriama 
pastangų sprendžiant kiekvieną uždavinį 
dalis. Be to, tarptautiniam 
bendradarbiavimui skirta kompleksinė 
parama teikiama pagal konkretų tikslą 
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė“.

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

Or. en

Pagrindimas

Tai būtina siekiant užtikrinti, kad humanitariniai ir socialiniai mokslai nebūtų 
marginalizuojami ar jais būtų manipuliuojama juos sumenkinant iki inovacijų suvokimo ir 
priimtinumo studijų. Tai užtikrins mokslinių tyrimų, kuriais sprendžiami visuomenės iššūkiai, 
daugiadalykiškumą.

Pakeitimas 847
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai turi būti neatskiriama veiklos, 
kuria siekiama spręsti visus iškilusius 
uždavinius, dalis. Be to, šių disciplinų 
plėtra turi būti remiama pagal konkretų 
tikslą „Integracinė, inovacijas diegianti ir 
saugi visuomenė“. Teikiant paramą 
daugiausia dėmesio taip pat bus skiriama 
siekiant parengti patikimą politikos 
vykdymo tarptautiniu, Sąjungos, 

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai turi būti neatskiriama veiklos, 
kuria siekiama spręsti visus iškilusius 
uždavinius, dalis. Humanitariniams ir 
socialiniams mokslams atstovaujama 
programų komitetuose ir ekspertų 
grupėse, atsakinguose už visų sričių už 
projektų ir programų vertinimą. Be to, šių 
disciplinų plėtra turi būti remiama pagal 
konkretų tikslą „Integracinė, inovacijas 
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nacionaliniu ir regioniniu lygiais faktinių 
duomenų bazę. Daugelis iškilusių 
uždavinių yra pasaulinio pobūdžio, todėl 
strateginis bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis turi būti neatskiriama 
pastangų sprendžiant kiekvieną uždavinį 
dalis. Be to, tarptautiniam 
bendradarbiavimui skirta kompleksinė 
parama teikiama pagal konkretų tikslą 
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė“.

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

Or. en

Pagrindimas

Tai visiškai būtina siekiant užtikrinti, kad humanitariniai ir socialiniai mokslai nebūtų 
marginalizuojami ar jais būtų manipuliuojama juos sumenkinant iki inovacijų suvokimo ir 
priimtinumo studijų. Tai užtikrins mokslinių tyrimų, kuriais sprendžiami visuomenės iššūkiai, 
daugiadalykiškumą.

Pakeitimas 848
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai turi būti neatskiriama veiklos, 
kuria siekiama spręsti visus iškilusius 
uždavinius, dalis. Jie turi būti visapusiškai 
integruoti į darbo programas, 
dalyvaudami programų komitetuose ir už 
projektą atsakingų ekspertų grupėse 
atsakinguose už visų sričių už projektų ir 
programų vertinimą, ir plėtojant į 
socialinius mokslus orientuotas kryptis.
Be to, šių disciplinų plėtra turi būti 
remiama pagal konkretų tikslą 
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uždavinių yra pasaulinio pobūdžio, todėl 
strateginis bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis turi būti neatskiriama 
pastangų sprendžiant kiekvieną uždavinį 
dalis. Be to, tarptautiniam 
bendradarbiavimui skirta kompleksinė 
parama teikiama pagal konkretų tikslą 
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė“.

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

Or. en

Pakeitimas 849
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 850
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pakeitimas 851
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Saugumas yra neatskiriama visų anksčiau nurodytų tikslų dalis ir, siekiant sėkmingo 
įgyvendinimo, į jį turi būti atsižvelgiama taip pat kaip į socialinius mokslus ir humanitarinius 
mokslus.

Pakeitimas 852
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. ro

Pakeitimas 853
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai mokslai ir humanitariniai 
mokslai turi būti neatskiriama veiklos, 
kuria siekiama spręsti visus iškilusius 
uždavinius, dalis. Be to, šių disciplinų 
plėtra turi būti remiama pagal konkretų 
tikslą „Integracinė, inovacijas diegianti ir 
saugi visuomenė“. Teikiant paramą 
daugiausia dėmesio taip pat bus skiriama 
siekiant parengti patikimą politikos 
vykdymo tarptautiniu, Sąjungos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiais faktinių 

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

vykdymo tarptautiniu, Sąjungos, 
nacionaliniu ir regioniniu lygiais faktinių 
duomenų bazę. Daugelis iškilusių 
uždavinių yra pasaulinio pobūdžio, todėl 
strateginis bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis turi būti neatskiriama 
pastangų sprendžiant kiekvieną uždavinį 
dalis. Be to, tarptautiniam 
bendradarbiavimui skirta kompleksinė 
parama teikiama pagal konkretų tikslą 
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė“.

Or. en

Pakeitimas 854
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 855
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 856
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ šešiolikta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 857
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septyniolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos turi būti skatinami užjūrio šalyse ir teritorijose.

Pakeitimas 858
Ioan Enciu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septyniolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 859
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ devyniolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT atlieka pagrindinį vaidmenį 
sutelkdamas pažangius mokslinius tyrimus, 
švietimą ir inovacijas ir tokiu būdu 
integruodamas žinių trikampį. EIT 
pirmiausia tai daro per žinių ir inovacijų 
bendrijas. Be to, jis užtikrina, kad patirtimi 
būtų dalinamasi ne tik žinių ir inovacijų 
bendrijose, bet ir pasitelkiant tikslingas 
sklaidos ir keitimosi žiniomis priemones, 
taip skatinant greitesnį inovacijų modelių 

EIT atlieka pagrindinį vaidmenį 
sutelkdamas pažangius mokslinius tyrimus, 
švietimą ir inovacijas ir tokiu būdu 
integruodamas žinių trikampį. EIT 
pirmiausia tai daro per žinių ir inovacijų 
bendrijas. Be to, jis užtikrina, kad patirtimi 
būtų dalinamasi ne tik žinių ir inovacijų 
bendrijose ir už jų ribų, pasitelkiant 
tikslingas sklaidos ir keitimosi žiniomis 
priemones, taip skatinant greitesnį 
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panaudojimą Sąjungoje. inovacijų modelių panaudojimą Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 860
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos lygmeniu nustatytas siekis pereiti 
prie naujo ekonomikos modelio, pagrįsto 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu. 
Tokiai transformacijai reikės ne tik 
patobulinti atskiras esamas technologijas. 
Tam reikės daug didesnių mokslinėmis 
inovacijomis pagrįstų galimybių, kurias 
skatina visiškai naujos žinios. Jos leistų 
Europai pirmauti, inicijuojant 
technologinės paradigmos pokyčius, kurie 
nulemtų našumo augimą, 
konkurencingumą, turto ir socialinę 
pažangą. Tokie paradigmos pokyčiai 
istoriškai kyla viešojo sektoriaus pagrindu
prieš padedant pamatus visiškai naujoms 
pramonės šakoms ir sektoriams.

Europos lygmeniu nustatytas siekis pereiti 
prie naujo ekonomikos modelio, pagrįsto 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu. 
Tokiai transformacijai reikės ne tik 
patobulinti atskiras esamas technologijas. 
Tam reikės daug didesnių mokslinėmis 
inovacijomis pagrįstų galimybių, kurias 
skatina visiškai naujos žinios. Jos leistų 
Europai pirmauti, inicijuojant 
technologinės paradigmos pokyčius, kurie 
nulemtų našumo augimą, 
konkurencingumą, turto ir socialinę 
pažangą. Tokie paradigmos pokyčiai 
istoriškai kyla iš smalsumo paskatų 
vykdomų bazinių mokslinių tyrimų prieš 
padedant pamatus visiškai naujoms 
pramonės šakoms ir sektoriams.

Or. en

Pakeitimas 861
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos lygiu nustatytas siekis pereiti prie 
naujo ekonomikos modelio, pagrįsto 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu.
Tokiai transformacijai reikės ne tik 

Europos lygiu nustatytas siekis pereiti prie 
naujo ekonomikos modelio, pagrįsto 
pažangiu, tvariu ir integraciniu augimu.
Tokiai transformacijai reikės ne tik 
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patobulinti atskiras esamas technologijas.
Tam reikės daug didesnių mokslinėmis 
inovacijomis pagrįstų galimybių, kurias 
skatina visiškai naujos žinios. Jos leistų 
Europai pirmauti, inicijuojant 
technologinės paradigmos pokyčius, kurie 
nulemtų našumo augimą, 
konkurencingumą, turto ir socialinę 
pažangą. Tokie paradigmos pokyčiai 
istoriškai kyla viešojo sektoriaus pagrindu 
prieš padedant pamatus visiškai naujoms 
pramonės šakoms ir sektoriams.

patobulinti atskiras esamas technologijas ir 
pagerinti žinias. Tam reikės daug didesnių
fundamentaliaisiais mokslais mokslinėmis 
inovacijomis pagrįstų galimybių, kurias 
skatina visiškai naujos žinios. Jos leistų 
Europai pirmauti, inicijuojant mokslinės ir
technologinės paradigmos pokyčius, kurie 
nulemtų našumo augimą, 
konkurencingumą, turto ir socialinę 
pažangą. Tokie paradigmos pokyčiai 
istoriškai kyla viešojo sektoriaus pagrindu 
prieš padedant pamatus visiškai naujoms 
pramonės šakoms ir sektoriams.

Or. en

Pakeitimas 862
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kitas svarbus iššūkio apsektas yra tai, kad 
daugelio Europos valstybių viešojo 
sektoriaus sąlygos geriausiems 
mokslininkams tyrėjams vis dar nėra 
pakankamai patrauklios. Jauniems 
talentingiems mokslininkams tyrėjams gali 
prireikti daugelio metų, kol jie tampa 
nepriklausomais mokslininkais. Todėl 
Europos mokslinių tyrimų potencialas labai 
švaistomas: atidedamas ir kai kuriais 
atvejais net blokuojamas naujos 
mokslininkų tyrėjų kartos iškilimas –
tokios, kuri galėtų pasiūlyti naujas idėjas ir 
energiją, o pažangiausi mokslininkai tyrėjai
yra priversti ieškoti geresnių karjeros 
galimybių kitur.

Or. en
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Pakeitimas 863
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 864
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be to, dėl šių veiksnių Europa tampa 
palyginti nepatrauklia pasaulinėje 
konkurencijoje dėl mokslinių talentų. JAV 
sistemos gebėjimas pasiūlyti daugiau 
išteklių vienam mokslininkui tyrėjui, 
geresni tarpsektorinis mobilumas ir ryšiai 
su privačiu sektoriumi ir geresnės karjeros 
perspektyvos paaiškina, kodėl JAV toliau 
pritraukia geriausius mokslininkus tyrėjus
iš viso pasaulio, įskaitant dešimtis 
tūkstančių asmenų iš Sąjungos.
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Or. en

Pakeitimas 865
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 866
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl tikimasi, kad EMTT finansuojami 
mažai tirtų sričių moksliniai tyrimai turės 
nemažą tiesioginį poveikį pažangos 

Todėl tikimasi, kad EMTT finansuojami 
mažai tirtų sričių moksliniai tyrimai turės 
nemažą tiesioginį poveikį pažangos 
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pažinimo ribose atveriant kelią naujiems ir 
dažnai netikėtiems moksliniams bei 
technologiniams rezultatams ir naujoms 
mokslinių tyrimų sritims, kurios galiausiai 
gali padėti atsirasti visiškai naujoms 
idėjoms, skatinančioms naujoves ir verslo 
išradingumą bei visuomenės uždavinių 
sprendimą. Šis puikių individualių 
mokslininkų ir naujoviškų idėjų sutelkimas 
yra susijęs su kiekvienu inovacijų 
grandinės etapu.

pažinimo ribose atveriant kelią naujiems ir 
dažnai netikėtiems moksliniams bei 
technologiniams rezultatams ir naujoms 
mokslinių tyrimų sritims, kurios galiausiai 
gali padėti atsirasti visiškai naujoms 
idėjoms, skatinančioms naujoves ir verslo 
išradingumą bei visuomenės uždavinių 
sprendimą. Skiriant EMTT dotacijas 
daugiausia dėmesio skiriama inovacinėms 
idėjoms, o mokslininkų tyrėjų vykdomos 
veiklos duomenų reikalaujama 
daugiausia tam, kad parodyti gebėjimus 
įgyvendinti siūlomą projektą. Šis puikių 
individualių mokslininkų ir naujoviškų 
idėjų sutelkimas yra susijęs su kiekvienu 
inovacijų grandinės etapu.

Or. en

Pakeitimas 867
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl tikimasi, kad EMTT finansuojami 
mažai tirtų sričių moksliniai tyrimai turės 
nemažą tiesioginį poveikį pažangos 
pažinimo ribose atveriant kelią naujiems ir 
dažnai netikėtiems moksliniams bei 
technologiniams rezultatams ir naujoms 
mokslinių tyrimų sritims, kurios galiausiai 
gali padėti atsirasti visiškai naujoms 
idėjoms, skatinančioms naujoves ir verslo 
išradingumą bei visuomenės uždavinių 
sprendimą. Šis puikių individualių 
mokslininkų ir naujoviškų idėjų sutelkimas 
yra susijęs su kiekvienu inovacijų 
grandinės etapu.

Todėl tikimasi, kad EMTT finansuojami 
mažai tirtų sričių moksliniai tyrimai turės 
nemažą tiesioginį poveikį pažangos 
pažinimo ribose atveriant kelią naujiems ir 
dažnai netikėtiems moksliniams bei 
technologiniams rezultatams ir naujoms 
mokslinių tyrimų sritims, kurios galiausiai 
gali padėti atsirasti visiškai naujoms 
idėjoms, skatinančioms naujoves ir verslo 
išradingumą bei visuomenės uždavinių 
sprendimą. Šis puikių individualių 
mokslininkų ir naujoviškų idėjų sutelkimas 
yra susijęs su kiekvienu inovacijų 
grandinės etapu. Tačiau taikomųjų 
mokslinių tyrimų svarba neturėtų būti 
nuvertinta.

Or. en
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Pakeitimas 868
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT pagrindinė veikla – teikti patrauklų 
ilgalaikį finansavimą, siekiant paremti 
pažangiausius tyrėjus ir jų mokslinių 
tyrimų grupes, kad šie galėtų vykdyti 
proveržį skatinančius, aukšto pelningumo 
ir aukšto rizikingumo mokslinius tyrimus.

EMTT pagrindinė veikla – teikti patrauklų 
ilgalaikį finansavimą, siekiant paremti 
pažangiausias idėjas ir jų mokslinių 
tyrimų grupes, kad šie galėtų vykdyti 
proveržį skatinančius, aukšto pelningumo 
ir aukšto rizikingumo mokslinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 869
Alyn Smith

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EMTT finansavimas teikiamas pagal toliau 
išvardytus nusistovėjusius principus. 
Mokslinė kompetencija yra vienintelis 
kriterijus, pagal kurį teikiamos EMTT 
dotacijos. EMTT veikia „iš apačios į viršų“ 
principu be iš anksto nustatytų prioritetų. 
EMTT išmokas galima teikti 
individualioms bet kokio amžiaus ir bet 
kokios pasaulio šalies mokslininkų tyrėjų, 
dirbančių Europoje, grupėms. EMTT turi 
siekti skatinti sveiką konkurenciją 
Europoje ir užtikrinti, kad atliekant 
vertinimo procedūras būtų imtasi tinkamų 
priemonių dėl netyčinio tendencingo 
požiūrio į lytis.

Or. en
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Pakeitimas 870
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio antros pastraipos 1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 871
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT taip pat esant poreikiui teikia 
paramą naujiems darbo metodams 
akademinėje bendruomenėje – tokiems, 
kurie galėtų nulemti proveržio rezultatus ir 
palengvintų komercinių ir socialinių 
inovacijų potencialo tyrinėjimą jos 
finansuojamų mokslinių tyrimų srityse.

EMTT taip pat esant poreikiui teikia 
paramą naujiems darbo metodams 
akademinėje bendruomenėje – tokiems, 
kurie galėtų nulemti proveržio rezultatus ir 
palengvintų vykdomą komercinių ir 
socialinių inovacijų potencialo tyrinėjimą 
jos finansuojamų mokslinių tyrimų srityse.

Or. en

Pakeitimas 872
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 



PE492.761v01-00 66/165 AM\907534LT.doc

LT

rezultatų: geriausi mokslo darbuotojai
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir naujoviškų technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti pastebimo jos finansuojamų 
pažangiausių mokslo darbuotojų ne iš 
Europos, kuriuos ji remia, skaičiaus 
išaugimo ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslo darbuotojus, 
pagerėjimo.

rezultatų: geriausi mokslininkai tyrėjai
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius, 
tyrimų rezultatus, turinčius didelį 
visuomeninį ir ekonominį poveikį, ir 
inovacinių technologijų bei idėjų pateikimą 
rinkai ir pritaikymą; be to, EMTT labai 
prisidės prie to, kad Europoje būtų sukurta 
patrauklesnė erdvė geriausiems pasaulio 
mokslininkams. Visų pirma, EMTT turi 
siekti: juntamo Sąjungos dalies padidėjimo 
tarp pasaulio dažniausiai cituojamų 1 proc. 
leidinių. Be to, EMTT turi siekti pastebimo 
jos finansuojamų pažangiausių mokslininkų
tyrėjų ne iš Europos, kuriuos ji remia, 
skaičiaus išaugimo ir konkretaus 
institucinės praktikos ir nacionalinės 
politikos, skirtų remti geriausius 
mokslininkus tyrėjus, pagerėjimo.

Or. en

Pakeitimas 873
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslo darbuotojai
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir naujoviškų technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti pastebimo jos finansuojamų 
pažangiausių mokslo darbuotojų ne iš 

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausios idėjos dalyvaus 
EMTT konkursuose; EMTT finansavimas 
tiesiogiai paskatins aukščiausios kokybės 
mokslinius leidinius ir inovacinių
technologijų bei idėjų pateikimą rinkai ir 
pritaikymą; be to, EMTT labai prisidės prie 
to, kad Europoje būtų sukurta patrauklesnė 
erdvė geriausiems pasaulio mokslininkams.
Visų pirma, EMTT turi siekti: juntamo 
Sąjungos dalies padidėjimo tarp pasaulio 
dažniausiai cituojamų 1 proc. leidinių. Be 
to, ji įgyvendina populiarinimo 
priemones, siekiant padidinti jos 
programų matomumą ir konkretaus 
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Europos, kuriuos ji remia, skaičiaus 
išaugimo ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslo darbuotojus, 
pagerėjimo.

institucinės praktikos ir nacionalinės 
politikos, skirtų remti geriausius 
mokslininkus tyrėjus, pagerėjimo.

Or. en

Pakeitimas 874
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslo darbuotojai
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir naujoviškų technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti pastebimo jos finansuojamų 
pažangiausių mokslo darbuotojų ne iš 
Europos, kuriuos ji remia, skaičiaus 
išaugimo ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslo darbuotojus, 
pagerėjimo.

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslininkai tyrėjai
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius, 
tyrimų rezultatus, galinčius turėti didelį 
visuomeninį ir ekonominį poveikį, ir 
inovacinių technologijų bei idėjų pateikimą 
rinkai ir pritaikymą; be to, EMTT labai 
prisidės prie to, kad Europoje būtų sukurta 
patrauklesnė erdvė geriausiems pasaulio 
mokslininkams. Visų pirma, EMTT turi 
siekti: juntamo Sąjungos dalies padidėjimo 
tarp pasaulio dažniausiai cituojamų 1 proc. 
leidinių. Be to, EMTT turi siekti pastebimo 
jos finansuojamų pažangiausių tyrėjų ne iš 
Europos, kuriuos ji remia, skaičiaus 
išaugimo ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslininkus tyrėjus, 
pagerėjimo. EMTT dalijasi patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzdžiais su 
regioninėmis ir nacionalinėmis mokslinių 
tyrimų finansavimo agentūromis, kad 
paskatintų remti pažangius mokslininkus 
tyrėjus. Be to, siekiant pritraukti 
pažangiausius mokslininkus tyrėjus, 
EMTT turi toliau didinti savo programų 
matomumą už Europos ribų.
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Or. en

Pakeitimas 875
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslo darbuotojai
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir naujoviškų technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti pastebimo jos finansuojamų 
pažangiausių mokslo darbuotojų ne iš 
Europos, kuriuos ji remia, skaičiaus 
išaugimo ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslo darbuotojus, 
pagerėjimo.

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslininkai tyrėjai
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir inovacinių technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti jos finansuojamų pažangiausių
tyrėjų ne iš Europos, kuriuos ji remia, 
skaičiaus išaugimo, kai tokie mokslininkai
tyrėjai padidina prie Europos mokslinių 
tyrimų vertę, padidinti galimybes 
mokslininkams tyrėjams grįžti į darbą po 
karjeros pertraukos ir siekti konkretaus 
institucinės praktikos ir nacionalinės 
politikos, skirtų remti geriausius 
mokslininkus tyrėjus, pagerėjimo.

Or. en

Pakeitimas 876
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslo darbuotojai
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir naujoviškų technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti pastebimo jos finansuojamų 
pažangiausių mokslo darbuotojų ne iš 
Europos, kuriuos ji remia, skaičiaus 
išaugimo ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslo darbuotojus, 
pagerėjimo.

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslininkai tyrėjai
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir inovacinių technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti jos finansuojamų pažangiausių
tyrėjų ne iš Europos, kuriuos ji remia, 
skaičiaus išaugimo, taip pat pažangių 
tyrėjų moterų skaičiaus žymaus 
padidėjimo, ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslininkus tyrėjus, 
pagerėjimo.

Or. en

Pakeitimas 877
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslo darbuotojai 
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir naujoviškų technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslininkai tyrėjai
dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir inovacinių technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to,
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
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dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti pastebimo jos finansuojamų 
pažangiausių mokslo darbuotojų ne iš 
Europos, kuriuos ji remia, skaičiaus 
išaugimo ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslo darbuotojus, 
pagerėjimo.

dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti pastebimo jos finansuojamų 
pažangiausių mokslo darbuotojų ne iš 
Europos, kuriuos ji remia, skaičiaus 
išaugimo ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslininkus tyrėjus, 
pagerėjimo. Galiausiai, turėtų būti 
įvertinta galimybė inovacines 
technologijas ir idėjas pritaikyti 
įgyvendinant visapusišką jų 
komercializaciją.

Or. en

Pakeitimas 878
Romana Jordan

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EMTT mokslinė taryba toliau nuolat stebės 
EMTT veiklą ir svarstys, kaip geriausia 
pasiekti šių tikslų per finansavimo 
schemas, kuriose pabrėžiamas aiškumas, 
stabilumas ir paprastumas, tiek paraiškų 
gavėjams, tiek vykdant ir valdant šias 
schemas, ir jei to reikia, tenkinant 
iškylančius poreikius. Ji sieks išlaikyti ir 
toliau tobulinti EMTT pasaulinio lygmens 
tarpusavio peržiūros sistemą, užtikrinant 
sąžiningą ir nešališką pasiūlymų 
tvarkymą, kurio metu reikia atsižvelgti į 
sutapimus, kai tarybose sprendimus 
priimantys asmenys dažnai patys gali būti 
dotacijų gavėjai, kad galėtų nustatyti 
proveržį lemiančią mokslinę kompetenciją,
naujas idėjas ir atrasti talentus, nepaisant
mokslininko tyrėjo lyties, pilietybės, 
institucijos, kurioje jis dirba, ar amžiaus.
Galiausiai, EMTT toliau sieks vykdyti savo 
strateginę analizę, kad galėtų pasiruošti 
paramai ir plėtoti savo veiklą, išlaikyti 
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mokslinius tyrimus. artimus santykius su akademine 
bendruomene, ir kitais suinteresuotais 
asmenimis, ir atrasti kaip jos veikla galėtų 
papildyti atliktus skirtingų lygmenų 
mokslinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 879
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EMTT mokslinė taryba toliau nuolat stebės 
EMTT veiklą ir vertinimo procedūras ir
svarstys, kaip geriausia pasiekti šių tikslų 
per finansavimo schemas, kuriose 
pabrėžiamas efektyvumas, aiškumas, 
stabilumas ir paprastumas, tiek paraiškų 
gavėjams, tiek vykdant ir valdant šias 
schemas, ir jei to reikia, tenkinant 
iškylančius poreikius. Ji sieks išlaikyti ir 
toliau tobulinti EMTT pasaulinio lygmens 
tarpusavio peržiūros sistemą, pagrįstą 
skaidriu, sąžiningu ir nešališku, pasiūlymų 
tvarkymu, kad galėtų nustatyti proveržį 
lemiančią mokslinę kompetenciją, ir atrasti 
talentus, nepaisant mokslo darbuotojo 
lyties, pilietybės ar amžiaus. Jei šie 
kriterijai nepatenkinami, dalyviai gali 
paprašyti išbraukti ekspertus iš tarybų, 
siekiant išvengti galimos žalos. EMTT 
toliau sieks vykdyti savo strateginę analizę, 
kad galėtų pasiruošti paramai ir plėtoti 
savo veiklą, išlaikyti artimus santykius su 
akademine bendruomene, regioninėmis bei 
nacionalinėmis finansavimo agentūromis
ir kitais suinteresuotais asmenimis, ir 
atrasti kaip jos veikla galėtų papildyti 
atliktus skirtingų lygių mokslinius tyrimus.
Galiausiai, EMTT užtikrina, kad 
pranešimai apie jų veiklą ir rezultatus 
mokslo bendruomenei ir plačiajai 
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visuomenei būtų skaidrūs ir nuolatos 
atnaujina iš finansuojamų projektų 
gaunamus duomenis, taip pat užtikrina 
duomenų perkeliamumą.

Or. en

Pakeitimas 880
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 881
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EMTT mokslinė taryba toliau nuolat stebės 
EMTT veiklą ir svarstys, kaip geriausia 
pasiekti šių tikslų per finansavimo 
schemas, kuriose pabrėžiamas aiškumas, 
stabilumas ir paprastumas, tiek paraiškų 
gavėjams, tiek vykdant ir valdant šias 
schemas, ir jei to reikia, tenkinant 
iškylančius poreikius. Ji sieks išlaikyti ir 
toliau tobulinti EMTT pasaulinio lygmens 
tarpusavio peržiūros sistemą, pagrįstą 
skaidriu, sąžiningu ir nešališku, pasiūlymų 
tvarkymu, kad galėtų nustatyti proveržį 
lemiančią mokslinę kompetenciją, ir atrasti 
talentus, nepaisant mokslo darbuotojo 
lyties, pilietybės ar amžiaus. Galiausiai, 
EMTT toliau sieks vykdyti savo strateginę 
analizę, kad galėtų pasiruošti paramai ir 
plėtoti savo veiklą, išlaikyti artimus 
santykius su akademine bendruomene, ir 
kitais suinteresuotais asmenimis, ir atrasti 
kaip jos veikla galėtų papildyti atliktus 
skirtingų lygmenų mokslinius tyrimus.
EMTT veiklą ir pasiekimus 2017 m. 
įvertina komisija, sudaryta iš mokslinių 
tyrimų organizacijų aukšto lygio 
nepriklausomų valdytojų.

Or. en

Pakeitimas 882
Anna Záborská, Jan Březina

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT mokslinė taryba toliau nuolat stebės 
EMTT veiklą ir svarstys, kaip geriausia 
pasiekti šių tikslų per finansavimo 
schemas, kuriose pabrėžiamas aiškumas, 

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

Or. en

Pakeitimas 883
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 
pamatais tyrinėjant naujas ir labai 
rizikingas idėjas. Teikiant lanksčią paramą 
skirtingo masto į tikslus orientuotiems ir 
skirtingas disciplinas apimantiems 
moksliniams tyrimams ir priimant naujas 
mokslinių tyrimų praktikos kryptis 
siekiama nustatyti ir išnaudoti ilgalaikę 
naudą piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei teikiančias galimybes.

Konkretus tikslas yra skatinti mokslo 
pagrindais paremtus pažangiausius 
mokslinius tyrimus, įskaitant visiškai 
naujas technologijas ir labai rizikingas 
idėjas, kurie gali Europos mokslui ir 
technologijoms atverti naujas erdves.
Teikiant lanksčią paramą skirtingo masto į 
tikslus orientuotiems ir skirtingas 
disciplinas apimantiems moksliniams 
tyrimams ir priimant naujas mokslinių 
tyrimų praktikos kryptis siekiama nustatyti 
ir išnaudoti ilgalaikę naudą piliečiams, 
ekonomikai ir visuomenei teikiančias 
galimybes.

Or. en
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Pakeitimas 884
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 
pamatais tyrinėjant naujas ir labai 
rizikingas idėjas. Teikiant lanksčią paramą 
skirtingo masto į tikslus orientuotiems ir 
skirtingas disciplinas apimantiems 
moksliniams tyrimams ir priimant naujas 
mokslinių tyrimų praktikos kryptis 
siekiama nustatyti ir išnaudoti ilgalaikę 
naudą piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei teikiančias galimybes.

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis
fundamentaliaisiais moksliniais tyrimais 
ir pagrindais tyrinėjant naujas ir labai 
rizikingas idėjas. Teikiant lanksčią paramą 
skirtingo masto į tikslus orientuotiems ir 
skirtingas disciplinas apimantiems 
moksliniams tyrimams ir priimant naujas 
mokslinių tyrimų praktikos kryptis 
siekiama nustatyti ir išnaudoti ilgalaikę 
naudą piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei teikiančias galimybes.

Or. en

Pakeitimas 885
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 
pamatais tyrinėjant naujas ir labai 
rizikingas idėjas. Teikiant lanksčią paramą 
skirtingo masto į tikslus orientuotiems ir 
skirtingas disciplinas apimantiems 
moksliniams tyrimams ir priimant naujas 
mokslinių tyrimų praktikos kryptis
siekiama nustatyti ir išnaudoti ilgalaikę 
naudą piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei teikiančias galimybes.

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 
pamatais tyrinėjant naujas ir labai 
rizikingas idėjas, kaip, pvz., geresnis 
žmogaus patologijų ir toksiškumo 
mechanizmų supratimas ir su žmonėmis 
susijusių priemonių ir ląstelių inžinerijos, 
genetikos ir IT technologijų 
įgyvendinimas vykdant Sąjungos sveikatos 
srities mokslinius tyrimus ir rizikos 
vertinimo strategijas. Teikiant lanksčią 
paramą skirtingo masto į tikslus 
orientuotiems ir skirtingas disciplinas 



PE492.761v01-00 76/165 AM\907534LT.doc

LT

apimantiems moksliniams tyrimams 
siekiama nustatyti ir išnaudoti ilgalaikę 
naudą piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei teikiančias galimybes.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateikti daug žadančių naujų technologijų ir jų panaudojimo 
fundamentaliesiems tyrimams ar pramonėje pavyzdžių.

Pakeitimas 886
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 
pamatais tyrinėjant naujas ir labai 
rizikingas idėjas. Teikiant lanksčią paramą 
skirtingo masto į tikslus orientuotiems ir 
skirtingas disciplinas apimantiems 
moksliniams tyrimams ir priimant naujas 
mokslinių tyrimų praktikos kryptis 
siekiama nustatyti ir išnaudoti ilgalaikę 
naudą piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei teikiančias galimybes.

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 
pamatais tyrinėjant naujas ir labai 
rizikingas idėjas. Teikiant lanksčią paramą 
skirtingo masto į tikslus orientuotiems ir 
skirtingas disciplinas apimantiems 
moksliniams tyrimams ir priimant naujas 
mokslinių tyrimų praktikos kryptis 
siekiama nustatyti ir išnaudoti ilgalaikę 
naudą piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei teikiančias galimybes. Todėl 
pažangiosios specializacijos platformoms 
tenka pagrindinis vaidmuo, ypač kūrimo 
ir tinklų, keitimosi informacija, porinių 
projektų ir paramos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politikai požiūriu.

Or. pt

Pagrindimas

Pažangiosios specializacijos platformos vaidina labai svarbų vaidmenį keičiantis informacija, 
vykdant tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir, naudojant naujovišką praktiką, nustatant 
daugialypius mokslinių tyrimų tikslus.
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Pakeitimas 887
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant FET tikslą remiami 
moksliniai tyrimai, kurie analizuoja 
daugiau nei tas, kas žinoma, priimtina ir 
plačiai pripažinta, ir skatina naujovišką, 
aiškia ateities vizija pasižymintį mąstymą, 
siekiant atverti pažangius kelius galingų 
naujų technologijų link, kurių dalis galėtų 
išsivystyti į ateinančių dešimtmečių 
pirmaujančias technologines ir 
intelektualines paradigmas. Be to,
skatinamos pastangos ieškoti smulkių 
mokslinių tyrimų galimybių visose 
mokslinių tyrimų srityse, įskaitant naujas 
temas ir dideles mokslines ir technologines 
problemas, kurioms spręsti reikia 
bendradarbiavimo programų Europoje ir už 
jos ribų. Šio požiūrio pagrindas yra 
pažangumas, ir jis juo siekiama ištirti 
ateities technologijų idėjas prieš jų 
konkuravimą, sudaryti visuomenei sąlygas 
gauti naudos iš daugiadisciplininio
mokslinių tyrimų bendradarbiavimo, kuris 
turi būti skatinamas Europos mastu kuriant 
ryšį tarp mokslu grindžiamų mokslinių 
tyrimų ir mokslinių tyrimų, pagrįstų 
visuomenės uždaviniais ar pramonės 
konkurencingumu.

Įgyvendinant FET tikslą remiami 
moksliniai tyrimai, kurie analizuoja 
daugiau nei tas, kas žinoma, priimtina ir 
plačiai pripažinta, ir skatina naujovišką, 
aiškia ateities vizija pasižymintį mąstymą, 
siekiant atverti pažangius kelius galingų 
naujų technologijų link, kurių dalis galėtų 
išsivystyti į ateinančių dešimtmečių 
pirmaujančias technologines ir 
intelektualines paradigmas. Be to, 
skatinamos pastangos ieškoti smulkių 
mokslinių tyrimų galimybių visose 
mokslinių tyrimų srityse, įskaitant naujas 
temas ir dideles mokslines ir technologines 
problemas, kurioms spręsti reikia 
bendradarbiavimo programų Europoje ir už 
jos ribų. Šio požiūrio pagrindas yra 
pažangumas, ir jis juo siekiama ištirti 
ateities technologijų idėjas prieš jų 
konkuravimą, sudaryti visuomenei sąlygas 
gauti naudos iš daugiadalykio mokslinių 
tyrimų bendradarbiavimo, kuris turi būti 
skatinamas Europos mastu kuriant ryšį tarp
mokslu grindžiamų mokslinių tyrimų ir 
mokslinių tyrimų, pagrįstų visuomenės 
tikslais ir uždaviniais ar pramonės 
konkurencingumu.

Or. en

Pakeitimas 888
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio pirma pastraipa



PE492.761v01-00 78/165 AM\907534LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
chemija, žemės sistemų mokslai, medžiagų 
tyrimai, neurologija ir kognityvistika, 
socialiniai mokslai ar ekonomika), ir taip 
pat meno ir humanitarinių mokslų srityje.
Tam reikia ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio 
ir naujų labai įvairių ryšių tarp 
suinteresuotų moksliniais tyrimais 
asmenų.

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
bioinžinerija ir robotika, chemija, žemės 
sistemų mokslai, medžiagų tyrimai, 
neurologija ir kognityvistika, socialiniai 
mokslai ar ekonomika).

Or. fr

Pagrindimas

The multidisciplinary life-science and engineering technologies are essential for research 
based on an understanding of biological mechanisms, and should be mentioned in this 
paragraph.

Pakeitimas 889
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
chemija, žemės sistemų mokslai, medžiagų 
tyrimai, neurologija ir kognityvistika, 
socialiniai mokslai ar ekonomika), ir taip 
pat meno ir humanitarinių mokslų srityje. 
Tam reikia ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
chemija, fizika, matematika, 
modeliavimas, žemės sistemų mokslai, 
medžiagų tyrimai, neurologija ir 
kognityvistika, socialiniai mokslai ar 
ekonomika), ir taip pat meno ir 
humanitarinių mokslų srityje. Tam reikia 
ne tik kompetencijos mokslo ir 
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moksliniais tyrimais asmenų. technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

Or. en

Pakeitimas 890
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
chemija, žemės sistemų mokslai, medžiagų 
tyrimai, neurologija ir kognityvistika, 
socialiniai mokslai ar ekonomika), ir taip 
pat meno ir humanitarinių mokslų srityje. 
Tam reikia ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
chemija, fizika, matematika, žemės 
sistemų mokslai, medžiagų tyrimai, 
neurologija ir kognityvistika, socialiniai 
mokslai ar ekonomika), ir taip pat meno ir 
humanitarinių mokslų srityje. Tam reikia 
ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

Or. en

Pakeitimas 891
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
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chemija, žemės sistemų mokslai, medžiagų 
tyrimai, neurologija ir kognityvistika, 
socialiniai mokslai ar ekonomika), ir taip 
pat meno ir humanitarinių mokslų srityje. 
Tam reikia ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

chemija, matematika, fizika, žemės 
sistemų mokslai, medžiagų tyrimai, 
neurologija ir kognityvistika, socialiniai 
mokslai ar ekonomika), ir taip pat meno ir 
humanitarinių mokslų srityje. Tam reikia 
ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

Or. en

Pakeitimas 892
Henri Weber, Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
chemija, žemės sistemų mokslai, medžiagų 
tyrimai, neurologija ir kognityvistika, 
socialiniai mokslai ar ekonomika), ir taip 
pat meno ir humanitarinių mokslų srityje. 
Tam reikia ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
chemija, matematika, žemės sistemų 
mokslai, medžiagų tyrimai, neurologija ir 
kognityvistika, socialiniai mokslai ar 
ekonomika), ir taip pat meno ir 
humanitarinių mokslų srityje. Tam reikia 
ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

Or. fr

Pakeitimas 893
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
chemija, žemės sistemų mokslai, medžiagų 
tyrimai, neurologija ir kognityvistika, 
socialiniai mokslai ar ekonomika), ir taip 
pat meno ir humanitarinių mokslų srityje. 
Tam reikia ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
medicina, chemija, žemės sistemų mokslai, 
medžiagų tyrimai, neurologija ir 
kognityvistika, socialiniai mokslai ar 
ekonomika), ir taip pat meno ir 
humanitarinių mokslų srityje. Tam reikia 
ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

Or. en

Pakeitimas 894
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors kaip kurios idėjos gali būti vystomos 
smulkiu mastu, kitos gali kelti tiek 
problemų, kad joms spręsti reikia sujungtų 
ir ilgalaikių pastangų. Stipriausios 
ekonomikos pasaulio šalys tai pripažino, ir 
pasaulinė konkurencija didėja, siekiant 
nustatyti ir plėtoti atsirandančias 
technologines galimybes dar netyrinėtose 
srityse, o tai gali padaryti didelį poveikį 
inovacijoms ir suteikti daug naudos 
visuomenei. Veiksmingumo tikslais šios 
veiklos rūšys turi būti greitai išplėtotos 
dideliu mastu, sujungiant programas 
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis, siekiant bendrų tikslų tam, 
kad būtų sukurta kritinė masė, skatinama 
sąveika ir būtų pasiekti optimaliausi 
pelningumo rezultatai.

Nors kaip kurios idėjos gali būti vystomos 
smulkiu mastu, kitos gali kelti tiek 
problemų, kad joms spręsti reikia sujungtų 
ir ilgalaikių pastangų. Stipriausios 
ekonomikos pasaulio šalys tai pripažino, ir 
pasaulinė konkurencija didėja, siekiant 
nustatyti ir plėtoti atsirandančias 
technologines galimybes dar netyrinėtose 
srityse, o tai gali padaryti didelį poveikį 
inovacijoms ir suteikti daug naudos 
visuomenei. Ši pažanga greičiausiai 
parodys ateities pasaulio lyderius mokslo, 
technologijų ir ekonomikos srityse.
Veiksmingumo tikslais šios veiklos rūšys 
turi būti profesionaliai valdomos ir greitai 
išplėtotos dideliu mastu, sujungiant 
programas Europos, nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis, siekiant bendrų 
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tikslų tam, kad būtų sukurta kritinė masė, 
skatinama sąveika ir būtų pasiekti 
optimaliausi pelningumo rezultatai.

Or. en

Pakeitimas 895
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

FET programa turi būti imtasi įvairių 
mokslinių inovacijų: „iš apačios į viršų“, 
nedidelių, ankstyvo etapo, vos 
užsimezgusių ir trapių idėjų tyrinėjimus, 
siekiant kurti naujas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenes transformatyvių 
besiformuojančių mokslinių tyrimų srityse 
ir didelių bei bendrų mokslinių tyrimų 
iniciatyvų, sukurtų pagal mokslinių tyrimų 
darbotvarkę, kuria siekiama didelių užmojų 
ir aiškia vizija pagrįstų tikslų. Kiekvienas 
iš šių trijų veiklos lygių turi savo konkrečią 
vertę ir kartu vienas kitą papildo ir 
tarpusavyje sąveikauja. Pavyzdžiui, 
nedidelio masto tyrinėjimai gali atskleisti 
poreikius kurti naujas temas, o tai gali 
paskatinti didelio masto veiksmų planais 
pagrįstą veiklą. Jie apima daug įvairių 
moksliniuose tyrimuose dalyvaujančių 
asmenų (įskaitant jaunus mokslo 
darbuotojus ir moksliniuose tyrimuose 
aktyviai dalyvaujančias MVĮ ir 
suinteresuotųjų asmenų bendruomenes 
(pilietinę visuomenę, politikos 
formuotojus, pramonės atstovus ir viešojo 
sektoriaus mokslo darbuotojus)), kurie 
rengia, brandina ir įvairina mokslinių 
tyrimų darbotvarkes.

FET programa turi būti imtasi įvairių 
mokslinių inovacijų: „iš apačios į viršų“, 
nedidelių, ankstyvo etapo, vos 
užsimezgusių ir trapių idėjų tyrinėjimus, 
siekiant kurti naujas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenes transformatyvių 
besiformuojančių mokslinių tyrimų srityse 
ir didelių bei bendrų mokslinių tyrimų 
iniciatyvų, sukurtų pagal mokslinių tyrimų 
darbotvarkę, kuria siekiama didelių užmojų 
ir aiškia vizija pagrįstų tikslų. Kiekvienas 
iš šių trijų veiklos lygių turi savo konkrečią 
vertę ir kartu vienas kitą papildo ir 
tarpusavyje sąveikauja. Pavyzdžiui, 
nedidelio masto tyrinėjimai gali atskleisti 
poreikius kurti naujas temas, o tai gali 
paskatinti didelio masto veiksmų planais 
pagrįstą veiklą. Jie apima daug įvairių 
moksliniuose tyrimuose dalyvaujančių 
asmenų (įskaitant jaunus mokslo 
darbuotojus ir moksliniuose tyrimuose 
aktyviai dalyvaujančias MVĮ ir 
suinteresuotųjų asmenų bendruomenes 
(pilietinę visuomenę, politikos 
formuotojus, pramonės atstovus ir viešojo 
sektoriaus mokslo darbuotojus)), kurie 
rengia, brandina ir įvairina kintančias
mokslinių tyrimų darbotvarkes.

Or. en
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Pakeitimas 896
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.3 papunkčio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Skatindama naujas idėjas (programa 
„FET Open“), FET programa padeda remti 
mokslo ir technologijų tyrimus, kuriais 
siekiama ištirti naujus pagrindus visiškai 
naujoms būsimoms technologijoms, metant 
iššūkį dabartinėms paradigmoms ir 
nuklystant į nežinomas sritis. Principu „Iš 
apačios į viršų“ pagrįsta atrankos 
procedūra yra atvira visoms mokslinių 
tyrimų idėjoms ir apima įvairų tikslinių 
projektų portfelį. Bus labai svarbu iš anksto 
nustatyti naujas sritis, pokyčius ir 
tendencijas, taip pat pritraukti naujų 
asmenų, turinčių didelį potencialą tyrimų ir 
inovacijų srityje.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas

Or. en

Pakeitimas 897
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.3 papunkčio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Padėdama plėtoti naujai 
besiformuojančias temas ir bendruomenes
(programa „FET Proactive“) FET apima 
nemažai daug žadančių bandomųjų 
mokslinių tyrimų temų ir gali sukurti 
kritinę susijusių projektų masę, kurie kartu 
sudaro plačią ir įvairią temų tyrimo bazę ir 
kuria Europos žinių fondą.

(b) Padėdama plėtoti naujai 
besiformuojančias temas ir bendruomenes
(programa „FET Proactive“) FET, 
glaudžiai tai siejant su visuomenės 
problemų ir pramonės technologijų 
temomis, apima nemažai daug žadančių 
bandomųjų mokslinių tyrimų temų ir gali 
sukurti kritinę susijusių projektų masę, 
kurie kartu sudaro plačią ir įvairią temų 
tyrimo bazę ir kuria Europos žinių fondą.

Or. en
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Pakeitimas 898
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.3 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Padėdama spręsti dideles 
tarpdisciplinines mokslo ir technologijų 
problemas (programa „FET Flagships“) 
FET palaiko didelių užmojų mokslinius 
tyrimus, kuriais siekiama mokslinio 
proveržio. Tokia veikla bus vykdoma 
derinant Europos ir nacionalines 
darbotvarkes. Mokslinės konsultacijos 
turėtų tapti stipriu ir plačiu pagrindu 
ateities technologinėms inovacijoms ir 
ekonominiam jų panaudojimui daugelyje 
sričių, taip pat naujai naudai visuomenei.

(c) Padėdama spręsti dideles 
tarpdisciplinines mokslo ir technologijų 
problemas (programa „FET Flagships“) 
FET palaiko didelių užmojų mokslinius 
tyrimus, kuriais siekiama mokslinio ir 
technologinio proveržio. Tokia veikla bus 
vykdoma derinant Europos, nacionalines ir 
regionines darbotvarkes. Mokslinės 
konsultacijos turėtų tapti stipriu ir plačiu 
pagrindu ateities technologinėms 
inovacijoms ir ekonominiam jų 
panaudojimui daugelyje sričių, taip pat 
naujai naudai visuomenei. Pirmenybė 
teikiama veiklai, turinčiai didelį socialinį 
poveikį.

Or. en

Pakeitimas 899
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienai veiklai reikia apibrėžti 
atitinkamą atvirumo ir skirtingų temų, 
bendruomenių ir finansavimo 
struktūrizavimo lygmenų derinį, kad būtų 
galima optimaliai siekti nustatytų tikslų.

Kiekvienai veiklai reikia apibrėžti 
atitinkamą atvirumo ir skirtingų temų, 
bendruomenių ir finansavimo 
struktūrizavimo lygmenų derinį, kad būtų 
galima optimaliai siekti nustatytų tikslų.
AKT veikla turėtų būti atvira 
bendradarbiavimui su trečiosiomis 
šalimis, remiantis bendruoju interesu ir 
abipuse nauda ir sykiu ginant Europos 
interesus.
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Or. en

Pakeitimas 900
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.3 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

FEST bus vykdomas pagal visus 
kiekvieną iš trijų programos „Horizontas 
2020“ prioritetų. FEST biudžetas bus 
skiriamas visiems trims prioritetams 
proporcingai pagal viso programos 
„Horizontas 2020“ biudžeto paskirstytas 
lėšas šiems trims prioritetams.
FEST valdančioji taryba, kurią sudaro 
aukščiausios reputacijos ir atitinkamos 
kompetencijos mokslininkai ir inžinieriai, 
užtikrinantys mokslinių tyrimų sričių 
įvairovę ir veikiantys pagal savo asmeninę 
kompetenciją, padeda Komisijai ir teikia 
jai konsultacijas bendros mokslinės FEST 
veiksmų strategijos klausimais, darbo 
programos parengimo ir kvietimų teikti 
pasiūlymus kriterijų nustatymo 
klausimais, taip pat konkrečių temų, 
susijusių su programomis „FEST 
Proactive“ ir „FEST Flagships“, 
nustatymo klausimu.
Atliekant FEST projektų vertinimą bus 
laikomasi itin griežtų kriterijų, taikytinų 
mokslinei ir technologinei kompetencijai 
ir inovacinio potencialo antram ir trečiam 
ramsčiams (poveikis).

Or. en

Pakeitimas 901
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. „Marie Curie“ veiksmai 3. „Marija Sklodovska-Kiuri“ veiksmai

Or. en

Pakeitimas 902
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti optimalią 
plėtrą ir dinamišką Europos intelektualinio 
kapitalo panaudojimą, siekiant sukurti 
naujus įgūdžius bei inovacijas ir taip 
visiškai išnaudoti Europos potencialą 
visuose sektoriuose ir regionuose.

Konkretus tikslas yra užtikrinti optimalią 
plėtrą ir dinamišką Europos intelektualinio 
kapitalo panaudojimą, pritraukti 
geriausius pasaulio mokslininkus tyrėjus į 
Europą siekiant sukurti ir perduoti naujus 
įgūdžius, žinias bei inovacijas ir taip 
visiškai išnaudoti Europos potencialą 
visuose sektoriuose ir regionuose.

Or. en

Pakeitimas 903
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti optimalią 
plėtrą ir dinamišką Europos intelektualinio 
kapitalo panaudojimą, siekiant sukurti 
naujus įgūdžius bei inovacijas ir taip 
visiškai išnaudoti Europos potencialą 
visuose sektoriuose ir regionuose.

Konkretus tikslas yra užtikrinti optimalią 
plėtrą ir dinamišką Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų žmogiškųjų išteklių
panaudojimą, siekiant sukurti naujus 
įgūdžius bei inovacijas ir taip visiškai 
išnaudoti Europos potencialą visuose 
sektoriuose ir regionuose.
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Or. en

Pakeitimas 904
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti optimalią 
plėtrą ir dinamišką Europos intelektualinio 
kapitalo panaudojimą, siekiant sukurti
naujus įgūdžius bei inovacijas ir taip 
visiškai išnaudoti Europos potencialą 
visuose sektoriuose ir regionuose.

Konkretus tikslas yra užtikrinti optimalią 
plėtrą ir dinamišką Europos intelektualinio 
kapitalo panaudojimą, siekiant plėtoti
naujus įgūdžius, žinias bei inovacijas ir 
taip visiškai išnaudoti Europos potencialą 
visuose sektoriuose ir regionuose.

Or. en

Pakeitimas 905
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti optimalią 
plėtrą ir dinamišką Europos intelektualinio 
kapitalo panaudojimą, siekiant sukurti
naujus įgūdžius bei inovacijas ir taip 
visiškai išnaudoti Europos potencialą 
visuose sektoriuose ir regionuose.

Konkretus tikslas yra užtikrinti optimalią 
plėtrą ir dinamišką Europos intelektualinio 
kapitalo panaudojimą, siekiant plėtoti
naujus mokslinius ir technologinius
įgūdžius bei inovacijas ir taip visiškai 
išnaudoti Europos potencialą visuose 
sektoriuose ir regionuose.

Or. en

Pakeitimas 906
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina reforma turi prasidėti pirmaisiais 
mokslo darbuotojų karjerų etapais, jų 
doktorantūros studijų ar analogiškų 
antrosios pakopos studijų metu. Europa turi 
išplėtoti pažangias, naujoviškas mokymo 
schemas, kurios būtų suderintos su labai 
konkurencingais ir ateityje vis labiau 
tarpdalykiniais mokslinių tyrimų ir 
inovacijų reikalavimais. Verslo, įskaitant 
MVĮ ir kitus socialinių ekonominių 
veikėjų, stiprus įsitraukimas bus būtinas, 
siekiant suteikti mokslo darbuotojams 
naujoviškus įgūdžius, reikalingus ateities 
darbo vietose. Tai taip pat bus svarbu 
paskatinti šių mokslo darbuotojų judumą, 
nes kol kas jis išlieka kuklus: 2008 m. tik 7 
proc. Europos doktorantų mokėsi kitoje 
valstybėje narėje, o tikslas yra pasiekti 20 
proc. iki 2030 m.

Būtina reforma turi prasidėti pirmaisiais 
mokslo darbuotojų karjerų etapais, jų 
doktorantūros studijų ar analogiškų 
antrosios pakopos studijų metu. Ypatingą 
dėmesį reikia skirti kuravimo sistemoms, 
kuriomis skatinamas į pensiją išeinančių 
mokslininkų žinių, patirties ir kontaktų 
perdavimas jauniems mokslininkams. 
Europa turi išplėtoti pažangias, naujoviškas 
mokymo schemas, kurios būtų suderintos 
su labai konkurencingais ir ateityje vis 
labiau tarpdalykiniais mokslinių tyrimų ir 
inovacijų reikalavimais. Verslo, įskaitant 
MVĮ ir kitus socialinių ekonominių 
veikėjų, stiprus įsitraukimas bus būtinas, 
siekiant suteikti mokslo darbuotojams 
naujoviškus įgūdžius, reikalingus ateities 
darbo vietose. Tai taip pat bus svarbu 
paskatinti šių mokslo darbuotojų judumą, 
nes kol kas jis išlieka kuklus: 2008 m. tik 7 
proc. Europos doktorantų mokėsi kitoje 
valstybėje narėje, o tikslas yra pasiekti 20 
proc. iki 2030 m.

Or. en

Pakeitimas 907
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina reforma turi prasidėti pirmaisiais 
mokslo darbuotojų karjerų etapais, jų 
doktorantūros studijų ar analogiškų 
antrosios pakopos studijų metu. Europa turi 
išplėtoti pažangias, naujoviškas mokymo 
schemas, kurios būtų suderintos su labai 
konkurencingais ir ateityje vis labiau 
tarpdalykiniais mokslinių tyrimų ir 
inovacijų reikalavimais. Verslo, įskaitant 

Būtina reforma turi prasidėti pirmaisiais 
mokslo darbuotojų karjerų etapais, jų 
doktorantūros studijų ar analogiškų 
antrosios pakopos studijų metu. Europa turi 
išplėtoti pažangias, naujoviškas mokymo 
schemas, kurios būtų suderintos su labai 
konkurencingais ir ateityje vis labiau 
tarpdalykiniais mokslinių tyrimų ir 
inovacijų reikalavimais. Verslo, įskaitant 
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MVĮ ir kitus socialinių ekonominių 
veikėjų, stiprus įsitraukimas bus būtinas, 
siekiant suteikti mokslo darbuotojams 
naujoviškus įgūdžius, reikalingus ateities 
darbo vietose. Tai taip pat bus svarbu 
paskatinti šių mokslo darbuotojų judumą, 
nes kol kas jis išlieka kuklus: 2008 m. tik 7 
proc. Europos doktorantų mokėsi kitoje 
valstybėje narėje, o tikslas yra pasiekti 20 
proc. iki 2030 m.

MVĮ ir kitus socialinių ekonominių 
veikėjų, stiprus įsitraukimas bus būtinas, 
siekiant suteikti mokslo darbuotojams 
naujoviškus įgūdžius, reikalingus ateities 
darbo vietose ir juos skatinti apsvarstyti 
karjeros pramonėje ar novatoriškiausiose 
bendrovėse galimybes. Tai taip pat bus 
svarbu paskatinti šių mokslo darbuotojų 
judumą, nes kol kas jis išlieka kuklus: 2008 
m. tik 7 proc. Europos doktorantų mokėsi 
kitoje valstybėje narėje, o tikslas yra 
pasiekti 20 proc. iki 2030 m.

Or. en

Pakeitimas 908
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Būtina reforma turi prasidėti pirmaisiais 
mokslo darbuotojų karjerų etapais, jų 
doktorantūros studijų ar analogiškų 
antrosios pakopos studijų metu. Europa turi 
išplėtoti pažangias, naujoviškas mokymo 
schemas, kurios būtų suderintos su labai 
konkurencingais ir ateityje vis labiau 
tarpdalykiniais mokslinių tyrimų ir 
inovacijų reikalavimais. Verslo, įskaitant 
MVĮ ir kitus socialinių ekonominių 
veikėjų, stiprus įsitraukimas bus būtinas, 
siekiant suteikti mokslo darbuotojams 
naujoviškus įgūdžius, reikalingus ateities 
darbo vietose. Tai taip pat bus svarbu 
paskatinti šių mokslo darbuotojų judumą, 
nes kol kas jis išlieka kuklus: 2008 m. tik 7 
proc. Europos doktorantų mokėsi kitoje 
valstybėje narėje, o tikslas yra pasiekti 20 
proc. iki 2030 m.

Būtina reforma turi prasidėti pirmaisiais 
mokslo darbuotojų karjerų etapais, jų 
doktorantūros studijų ar analogiškų 
antrosios pakopos studijų metu. Europa turi 
išplėtoti pažangias, naujoviškas mokymo 
schemas, kurios būtų suderintos su labai 
konkurencingais ir ateityje vis labiau 
tarpdalykiniais mokslinių tyrimų ir 
inovacijų reikalavimais. Verslo, įskaitant 
MVĮ ir kitus socialinių ekonominių 
veikėjų, stiprus įsitraukimas bus būtinas, 
siekiant suteikti mokslo darbuotojams 
kompleksinės inovacijos ir verslumo
įgūdžius, reikalingus ateities darbo vietose. 
Tai taip pat bus svarbu paskatinti šių 
mokslo darbuotojų judumą, nes kol kas jis 
išlieka kuklus: 2008 m. tik 7 proc. Europos 
doktorantų mokėsi kitoje valstybėje narėje, 
o tikslas yra pasiekti 20 proc. iki 2030 m.

Or. en
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Pakeitimas 909
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Padidinus mokslininkų tyrėjų judumą ir 
tyrėjų iš kitų valstybių narių 
pritraukiančių institucijų išteklius bus 
skatinami kompetencijos centrai visoje 
Europos Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 910
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši reforma turi būti taikoma kiekvienam 
mokslo darbuotojo karjerų etapui. Labai 
svarbu padidinti mokslo darbuotojų 
judumą visais lygiais, įskaitant karjeros 
vidurio judumą, ne tik tarp skirtingų 
valstybių, bet taip pat tarp privataus ir 
viešojo sektoriaus. Tai sukuria stiprų 
postūmį mokytis ir ugdyti naujus įgūdžius. 
Tai taip pat yra pagrindinis veiksnys 
bendradarbiaujant su mokslininkais, 
mokslinių tyrimų centrais ir šalių pramonės 
šakomis. Žmogiškasis veiksnys yra tvaraus 
bendradarbiavimo, kuris yra pagrindinis 
novatoriškos ir kūrybingos Europos, 
galinčios įveikti iškylančius sunkumus, 
veiksnys ir atlieka esminį vaidmenį, 
kovojant su nacionalinės politikos 
fragmentacija. Bendradarbiavimas ir 
keitimasis žiniomis per individualų judumą 
visais karjeros etapais, ir keičiantis aukštos 
kvalifikacijos darbuotojais, yra esminis 
Europai siekiant grįžti prie tvaraus augimo 

Ši reforma turi būti taikoma kiekvienam 
mokslo darbuotojo karjerų etapui. Labai 
svarbu padidinti mokslo darbuotojų 
judumą visais lygiais, įskaitant karjeros 
vidurio judumą, ne tik tarp skirtingų 
valstybių, bet taip pat tarp privataus ir 
viešojo sektoriaus. Tai sukuria stiprų 
postūmį mokytis ir ugdyti naujus įgūdžius. 
Tai taip pat yra pagrindinis veiksnys 
bendradarbiaujant su mokslininkais, 
mokslinių tyrimų centrais ir šalių pramonės 
šakomis. Žmogiškasis veiksnys yra tvaraus 
bendradarbiavimo, kuris yra pagrindinis 
novatoriškos ir kūrybingos Europos, 
galinčios įveikti iškylančius sunkumus, 
veiksnys ir atlieka esminį vaidmenį, 
kovojant su nacionalinės politikos 
fragmentacija. Bendradarbiavimas ir 
keitimasis žiniomis per individualų judumą 
visais karjeros etapais, ir keičiantis aukštos 
kvalifikacijos darbuotojais, yra esminis 
Europai siekiant grįžti prie tvaraus augimo 
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ir spręsti visuomenės uždavinius. ir spręsti visuomenės uždavinius.
Atsižvelgiant į tai programa „Horizontas 
2020“ taip pat turėtų būti skatinamas 
Europos mokslininkų tyrėjų 
bendradarbiavimas, nustatant „mokslinių 
tyrimų talonų“ sistema, pagal kurią būtų 
skiriama lėšų mokslininkams tyrėjams, 
sekantiems paskui mokslinius tyrimus, 
persikeliantiems į visų valstybių narių 
universitetus, padedant kompetencijos 
centrams, nepriklausomiems 
universitetams ir padidinant mokslininkų 
tyrėjų judumą.

Or. en

Pakeitimas 911
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši reforma turi būti taikoma kiekvienam 
mokslo darbuotojo karjerų etapui. Labai 
svarbu padidinti mokslo darbuotojų 
judumą visais lygiais, įskaitant karjeros 
vidurio judumą, ne tik tarp skirtingų 
valstybių, bet taip pat tarp privataus ir 
viešojo sektoriaus. Tai sukuria stiprų 
postūmį mokytis ir ugdyti naujus įgūdžius. 
Tai taip pat yra pagrindinis veiksnys 
bendradarbiaujant su mokslininkais, 
mokslinių tyrimų centrais ir šalių pramonės 
šakomis. Žmogiškasis veiksnys yra tvaraus 
bendradarbiavimo, kuris yra pagrindinis 
novatoriškos ir kūrybingos Europos, 
galinčios įveikti iškylančius sunkumus, 
veiksnys ir atlieka esminį vaidmenį, 
kovojant su nacionalinės politikos 
fragmentacija. Bendradarbiavimas ir 
keitimasis žiniomis per individualų judumą 
visais karjeros etapais, ir keičiantis aukštos 
kvalifikacijos darbuotojais, yra esminis 
Europai siekiant grįžti prie tvaraus augimo 

Ši reforma turi būti taikoma kiekvienam 
mokslo darbuotojo karjerų etapui. Labai 
svarbu padidinti mokslo darbuotojų 
judumą visais lygiais, įskaitant karjeros 
vidurio judumą, ne tik tarp skirtingų 
valstybių, bet taip pat tarp privataus ir 
viešojo sektoriaus. Tai sukuria stiprų 
postūmį mokytis ir ugdyti naujus įgūdžius. 
Tai taip pat yra pagrindinis veiksnys 
bendradarbiaujant su mokslininkais, 
mokslinių tyrimų centrais ir šalių pramonės 
šakomis. Žmogiškasis veiksnys yra tvaraus 
bendradarbiavimo, kuris yra pagrindinis 
novatoriškos ir kūrybingos Europos, 
galinčios įveikti iškylančius sunkumus, 
veiksnys ir atlieka esminį vaidmenį, 
kovojant su nacionalinės politikos 
fragmentacija. Atvira prieiga prie tyrimų 
rezultatų ir bendradarbiavimas ir 
keitimasis žiniomis per individualų judumą 
visais karjeros etapais, ir keičiantis aukštos 
kvalifikacijos darbuotojais, yra esminis 
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ir spręsti visuomenės uždavinius. Europai siekiant sumažinti vidaus 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumų 
skirtumus, grįžti prie tvaraus augimo ir 
spręsti visuomenės uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 912
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant judumo programas bus 
užtikrinamas vyrų ir moterų lygių 
galimybių veiksmingumas ir į jas bus 
įtrauktos konkrečios priemonės visų 
mokslininkų tyrėjų judumo kliūtims 
pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 913
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant judumo Europoje reikia 
užtikrinti dotacijų, kaip finansavimo 
priemonės judiems mokslininkams 
tyrėjams suderinamumą. Reikia išspręsti 
su mokesčiais ir socialine apsauga, 
taikoma Europos mokslininkams, 
susijusius klausimus.

Or. de
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Pagrindimas

Dotacijos yra esminis aspektas skatinant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą. Judumui 
Europoje neturi trukdyti suderinamumo problemos, mokesčių klausimai ar nepakankama 
mokslininkų socialinė apsauga.

Pakeitimas 914
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 915
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Europa siekia prilygti savo 
konkurentams mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityse, reikia paskatinti daugiau 
jaunų moterų ir vyrų pradėti mokslo 

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

darbuotojų karjerą ir sukurti labai palankias 
sąlygas ir aplinką moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Talentingiausi asmenys iš 
Europos ir kitur turėtų matyti Europą kaip 
žinomą vietą, kurioje galima dirbti. Lyčių 
lygybės, aukštos kokybės ir patikimo 
užimtumo ir darbo sąlygos bei 
pripažinimas ir socialinis statusas yra 
esminiai aspektai, kurių turi būti nuosekliai 
siekiama visoje Europoje.

Or. en

Pakeitimas 916
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 917
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio 6 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Strateginiais veiksmais ir mokslinėmis 
konsultacijomis galima užtikrinti 
racionalesnį „Marija Sklodovska-
Kiuri“veiksmų įgyvendinimą. Todėl 
EMTT mokslinė taryba įgyvendins ir 
nuolat stebės „Marija Sklodovska-
Kiuri“veiksmus ir spęs, kaip geriausiai 
pasiekti savo tikslus.

Or. en

Pakeitimas 918
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vien tik Europos Sąjungos ar atskirų 
valstybių narių finansavimu šios problemos 
išspręsti negalima. Nors valstybės narės 
priėmė reformas, siekdamos patobulinti 
savo aukštojo mokslo institucijas ir 
modernizuoti savo mokymo sistemas, 
pažanga Europoje vis dar netolygi, esama 
didelių skirtumų tarp valstybių. Apskritai 
mokslinis ir technologinis 
bendradarbiavimas tarp viešojo ir 
privačiojo sektorių Europoje iš esmės 
išlieka silpnokas. Tą patį galima pasakyti 
ir apie lyčių lygybę ir pastangas pritraukti 
studentus bei mokslo darbuotojus ne iš 
EMTE. Šiuo metu apie 20 proc. doktorantų 
Sąjungoje yra trečiųjų šalių piliečiai, o apie 
35 proc. Jungtinių Amerikos Valstijų 
doktorantų atvyksta iš užsienio. Norint 
paspartinti šį pokytį, Sąjungos lygmeniu 
būtina taikyti strategiją, kuri peržengia 
valstybių sienas. Europos Sąjungos 
finansavimas yra labai svarbus siekiant 
kurti iniciatyvas ir skatinant neišvengiamas 
struktūrines reformas.

Vien tik Europos Sąjungos ar atskirų 
valstybių narių finansavimu šios problemos 
išspręsti negalima. Nors valstybės narės 
priėmė reformas, siekdamos patobulinti 
savo aukštojo mokslo institucijas ir 
modernizuoti savo mokymo sistemas, 
pažanga Europoje vis dar netolygi, esama 
didelių skirtumų tarp valstybių. Tą patį 
galima pasakyti ir apie moterų ir vyrų 
lygias galimybes mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje ir pastangas pritraukti
abiejų lyčių studentus bei mokslo 
darbuotojus ne iš EMTE. Šiuo metu apie 
20 proc. doktorantų Sąjungoje yra trečiųjų 
šalių piliečiai, o apie 35 proc. Jungtinių 
Amerikos Valstijų doktorantų atvyksta iš 
užsienio. Norint paspartinti šį pokytį, 
Sąjungos lygmeniu būtina taikyti strategiją, 
kuri peržengia valstybių sienas. Europos 
Sąjungos finansavimas yra labai svarbus 
siekiant kurti iniciatyvas ir skatinant 
neišvengiamas struktūrines reformas.
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Or. en

Pakeitimas 919
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant Europos „Marie Curie“
veiksmus padaryta didelė pažanga 
skatinant ne tik tarpvalstybinį, be ir 
tarpsektorinį judumą, atveriant kelią 
mokslinei karjerai Europos ir tarptautiniu 
mastu, suteikiant puikias užimtumo ir 
darbo sąlygas pagal Europos mokslininkų 
chartiją ir Kodeksą. Valstybės narės neturi 
nieko panašaus, kas galėtų prilygti pagal 
mastą, apimtį, finansavimą, tarptautiškumo 
pobūdį, kartą, ir žinių perdavimą. Buvo 
sustiprinti ištekliai tų institucijų, kurios 
pajėgios pritraukti mokslo darbuotojus 
tarptautiniu lygmeniu ir taip paskatinti 
pavyzdinių centrų steigimą visoje 
Sąjungoje. Veiksmai buvo kaip pavyzdinis 
modelis su dideliu struktūriniu poveikiu, 
pasiektu skleidžiant gerąją patirtį 
nacionaliniu lygmeniu. Principas „Iš 
apačios į viršų“, kuriuo pagrįsta „Marie 
Curie“ veikla, taip pat suteikė daugeliui 
minėtų institucijų naujos kartos mokslo 
darbuotojų, galinčių spręsti visuomenės 
uždavinius, galimybes mokytis ir tobulinti 
įgūdžius.

Įgyvendinant Europos „Marija 
Sklodovska-Kiuri“ veiksmus padaryta 
didelė pažanga skatinant ne tik 
tarpvalstybinį, be ir tarpsektorinį judumą, 
atveriant kelią mokslinei karjerai Europos 
ir tarptautiniu mastu, suteikiant puikias 
užimtumo ir darbo sąlygas pagal Europos 
mokslininkų chartiją ir Kodeksą. Valstybės 
narės neturi nieko panašaus, kas galėtų 
prilygti pagal mastą, apimtį, finansavimą, 
tarptautiškumo pobūdį, kartą, ir žinių 
perdavimą. Buvo sustiprinti ištekliai tų 
institucijų, kurios pajėgios pritraukti 
mokslo darbuotojus tarptautiniu lygmeniu 
ir taip paskatinti pavyzdinių centrų 
steigimą visoje Sąjungoje. Veiksmai buvo 
kaip pavyzdinis modelis su dideliu 
struktūriniu poveikiu, pasiektu skleidžiant 
gerąją patirtį nacionaliniu lygmeniu. 
Principas „Iš apačios į viršų“, kuriuo 
pagrįsta „Marija Sklodovska-Kiuri“ 
veiksmai, taip pat suteikė daugeliui minėtų 
institucijų naujos kartos mokslininkų tyrėjų, 
galinčių spręsti visuomenės uždavinius, 
galimybes mokytis ir tobulinti įgūdžius.

Or. en

Pakeitimas 920
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesnė „Marie Curie“ veiksmų plėtra 
labai paskatins Europos mokslinių tyrimų 
erdvės plėtrą. Atsižvelgiant į visoje 
Europoje veikiančią konkurencingą 
finansavimo sistemą, „Marie Curie“
veiksmai paskatins naujų kūrybingų ir 
naujoviškų mokymų sukūrimą, kaip 
pramonės srities doktorantūra, įtraukiant 
švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sričių atstovus, kurie turės konkuruoti 
pasaulio mastu dėl aukštos kompetencijos 
reputacijos. Teikiant Sąjungos finansavimą 
geriausioms mokslinių tyrimų ir mokymo 
programoms pagal novatoriškos 
doktorantūros principus Europoje, šie 
veiksmai taip pat skatins platesnio masto 
sklaidą ir susidomėjimą judant 
struktūriškesnio doktorantūros mokymo 
link.

Tolesnė „Marija Sklodovska-Kiuri“ 
veiksmų plėtra labai paskatins Europos 
mokslinių tyrimų erdvės plėtrą. 
Atsižvelgiant į visoje Europoje veikiančią 
konkurencingą finansavimo sistemą, 
„Marija Sklodovska-Kiuri“ veiksmai 
paskatins naujų kūrybingų ir naujoviškų 
mokymų sukūrimą, pavyzdžiui, pramonės 
srities doktorantūros sukūrimą, įtraukiant 
švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sričių atstovus, kurie turės konkuruoti 
pasaulio mastu dėl mokslo pažangumu 
grindžiamos reputacijos. Teikiant Sąjungos 
finansavimą geriausioms mokslinių tyrimų 
ir mokymo programoms pagal 
novatoriškos doktorantūros principus 
Europoje, šie veiksmai taip pat skatins 
platesnio masto sklaidą ir susidomėjimą 
judant struktūriškesnio doktorantūros 
mokymo link.

Or. en

Pakeitimas 921
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesnė „Marie Curie“ veiksmų plėtra 
labai paskatins Europos mokslinių tyrimų 
erdvės plėtrą. Atsižvelgiant į visoje 
Europoje veikiančią konkurencingą 
finansavimo sistemą, „Marie Curie“
veiksmai paskatins naujų kūrybingų ir 
naujoviškų mokymų sukūrimą, kaip 
pramonės srities doktorantūra, įtraukiant 
švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sričių atstovus, kurie turės konkuruoti 

Tolesnė „Marie Curie“ veiksmų plėtra 
labai paskatins Europos mokslinių tyrimų 
erdvės plėtrą. Atsižvelgiant į visoje 
Europoje veikiančią konkurencingą 
finansavimo sistemą, „Marija Sklodovska-
Kiuri“ veiksmai paskatins naujų kūrybingų 
ir naujoviškų mokymų sukūrimą, kaip
jungtinė ar pramonės srities doktorantūros 
studijos, įtraukiant švietimo, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų sričių atstovus, kurie 
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pasaulio mastu dėl aukštos kompetencijos 
reputacijos. Teikiant Sąjungos finansavimą 
geriausioms mokslinių tyrimų ir mokymo 
programoms pagal novatoriškos 
doktorantūros principus Europoje, šie 
veiksmai taip pat skatins platesnio masto 
sklaidą ir susidomėjimą judant 
struktūriškesnio doktorantūros mokymo 
link.

turės konkuruoti pasaulio mastu dėl 
aukštos kompetencijos reputacijos.
Teikiant Sąjungos finansavimą geriausioms 
mokslinių tyrimų ir mokymo programoms 
pagal novatoriškos doktorantūros principus 
Europoje, šie veiksmai taip pat skatins 
platesnio masto sklaidą ir susidomėjimą 
judant struktūriškesnio doktorantūros 
mokymo link.

Or. en

Pakeitimas 922
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Marie Curie“ finansavimas taip pat bus 
suteikiamas patyrusių mokslo darbuotojų ir 
inžinierių laikinam judumui iš viešųjų 
institucijų į privatųjį sektorių ir atvirkščiai, 
taip skatinant ir remiant universitetus, 
mokslinių tyrimų centrus ir įmones 
bendradarbiauti Europos ir tarptautiniu 
lygmeniu. Nusistovėjusios, skaidrios ir 
teisingos vertinimo sistemos pagalba 
„Marie Curie“ nustatys aukšto lygio 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 
talentus tarptautiniame konkurse, kurio 
prestižas suteiks mokslo darbuotojams
motyvaciją siekti karjeros Europoje.

„Marija Sklodovska-Kiuri“ finansavimas 
taip pat bus suteikiamas patyrusių mokslo 
darbuotojų ir inžinierių laikinam judumui 
iš viešųjų institucijų į privatųjį sektorių ir 
atvirkščiai, taip skatinant ir remiant 
universitetus, mokslinių tyrimų centrus ir 
įmones bendradarbiauti Europos ir 
tarptautiniu lygmeniu. Nusistovėjusios, 
skaidrios ir teisingos vertinimo sistemos 
pagalba „Marija Sklodovska-Kiuri“
nustatys aukšto lygio mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities talentus tarptautiniame 
konkurse, kurio prestižas suteiks 
mokslininkams tyrėjams motyvaciją siekti 
karjeros Europoje.

Or. en

Pakeitimas 923
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenės uždaviniai, kuriuos nagrinės 
aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojai 
ir inovacijų darbuotojai, nėra tik Europos 
problemos. Tai yra tarptautiniai milžiniško 
sudėtingumo ir apimties iššūkiai. Geriausi 
mokslo darbuotojai Europoje ir pasaulyje 
turi dirbti kartu, įvairiose valstybėse, 
sektoriuose ir srityse. „Marie Curie“ 
veiksmai atliks šiuo atžvilgiu esminį 
vaidmenį, nes bus remiami darbuotojų 
mainai, kurie skatins bendrą mąstymą, bus 
keičiamasi žiniomis tarptautiniu ir 
tarpsektoriniu mastu, o tai labai svarbu 
atviroms inovacijoms.

Visuomenės uždaviniai, kuriuos nagrinės 
aukštos kvalifikacijos mokslo darbuotojai
ir inovacijų darbuotojai, nėra tik Europos 
problemos. Tai yra tarptautiniai milžiniško 
sudėtingumo ir apimties iššūkiai. Geriausi 
mokslo darbuotojai Europoje ir pasaulyje 
turi dirbti kartu, įvairiose valstybėse, 
sektoriuose ir srityse. „Marija Sklodovska-
Kiuri“ veiksmai atliks šiuo atžvilgiu 
esminį vaidmenį, nes bus remiami 
darbuotojų mainai, kurie skatins bendrą 
mąstymą, bus keičiamasi žiniomis 
tarptautiniu ir tarpsektoriniu mastu, o tai 
labai svarbu atviroms inovacijoms.

Or. en

Pakeitimas 924
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Marie Curie“ veiksmų bendro 
finansavimo pratęsimas bus labai svarbus, 
siekiant padidinti Europos talentų skaičių. 
Kiekybinį ir struktūrinį Sąjungos veiksmų 
poveikį bus galima padidinti, panaudojant
regioninį, nacionalinį, tarptautinį ir privatų 
finansavimą, kuriant naujas programas ir 
skatinant egzistuojančių programų 
tarptautinį ir tarpsektorinį mokymą, 
judumą ir karjeros plėtrą. Toks 
mechanizmas sukurs stipresnius ryšius tarp 
mokslinių tyrimų ir švietimo nacionaliniu 
lygmeniu, su tokia pat veikla Sąjungos 
lygmeniu.

„Marija Sklodovska-Kiuri“ veiksmų 
bendro finansavimo pratęsimas bus labai 
svarbus, siekiant padidinti Europos talentų 
skaičių. Kiekybinį ir struktūrinį Sąjungos 
veiksmų poveikį bus galima padidinti, 
panaudojant regioninį, nacionalinį, 
tarptautinį viešąjį ir privatų finansavimą, 
kuriant naujas programas ir skatinant 
egzistuojančių programų tarptautinį ir 
tarpsektorinį mokymą, judumą ir karjeros 
plėtrą. Toks mechanizmas sukurs 
stipresnius ryšius tarp mokslinių tyrimų ir 
švietimo nacionaliniu lygmeniu, su tokia 
pat veikla Sąjungos lygmeniu.

Or. en
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Pakeitimas 925
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Marie Curie“ veiksmų bendro 
finansavimo pratęsimas bus labai svarbus, 
siekiant padidinti Europos talentų skaičių. 
Kiekybinį ir struktūrinį Sąjungos veiksmų 
poveikį bus galima padidinti, panaudojant 
regioninį, nacionalinį, tarptautinį ir privatų 
finansavimą, kuriant naujas programas ir 
skatinant egzistuojančių programų 
tarptautinį ir tarpsektorinį mokymą, 
judumą ir karjeros plėtrą. Toks 
mechanizmas sukurs stipresnius ryšius tarp 
mokslinių tyrimų ir švietimo nacionaliniu 
lygmeniu, su tokia pat veikla Sąjungos 
lygmeniu.

„Marija Sklodovska-Kiuri“ veiksmų 
bendro finansavimo pratęsimas bus labai 
svarbus, siekiant padidinti Europos talentų 
skaičių. Kiekybinį ir struktūrinį Sąjungos 
veiksmų poveikį bus galima padidinti, 
panaudojant regioninį, nacionalinį, 
tarptautinį ir privatų finansavimą, kuriant 
naujas programas ir skatinant 
egzistuojančių programų tarptautinį ir 
tarpsektorinį mokymą, judumą ir karjeros 
plėtrą. Toks mechanizmas sukurs 
stipresnius ryšius tarp mokslinių tyrimų ir 
švietimo nacionaliniu lygmeniu, su tokia 
pat veikla Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 926
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Marie Curie“ veiksmų bendro 
finansavimo pratęsimas bus labai svarbus, 
siekiant padidinti Europos talentų skaičių. 
Kiekybinį ir struktūrinį Sąjungos veiksmų 
poveikį bus galima padidinti, panaudojant 
regioninį, nacionalinį, tarptautinį ir privatų 
finansavimą, kuriant naujas programas ir 
skatinant egzistuojančių programų 
tarptautinį ir tarpsektorinį mokymą, 
judumą ir karjeros plėtrą. Toks 

„Marija Sklodovska-Kiuri“ veiksmų 
bendro finansavimo pratęsimas bus labai 
svarbus, siekiant padidinti Europos talentų 
skaičių. Kiekybinį ir struktūrinį Sąjungos 
veiksmų poveikį bus galima padidinti, 
panaudojant regioninį, nacionalinį, 
tarptautinį ir privatų finansavimą, kuriant 
naujas programas su panašiais ir 
papildomais tikslais ir skatinant 
egzistuojančių programų tarptautinį ir 
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mechanizmas sukurs stipresnius ryšius tarp 
mokslinių tyrimų ir švietimo nacionaliniu 
lygmeniu, su tokia pat veikla Sąjungos 
lygmeniu.

tarpsektorinį mokymą, judumą ir karjeros 
plėtrą. Toks mechanizmas sukurs 
stipresnius ryšius tarp mokslinių tyrimų ir 
švietimo nacionaliniu lygmeniu, su tokia 
pat veikla Sąjungos lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 927
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visa veikla siekiant išspręsti šią problemą 
prisidės diegiant Europoje visai naują 
požiūrį, kuris yra esminis kūrybingumui ir 
inovacijoms. „Marie Curie“ finansavimo 
priemonės sustiprins išteklių telkimą 
Europoje ir taip pagerins mokslo 
darbuotojų mokymų, judumo ir karjeros 
plėtros koordinavimą ir valdymą. Jie 
prisidės siekiant politinių tikslų, nustatytų
iniciatyvose „Inovacijų sąjunga,“ „Judus 
jaunimas“ ir „Naujų įgūdžių ir darbo vietų 
darbotvarkė“, ir bus gyvybiškai svarbūs, 
siekiant Europos mokslinių tyrimų erdvę 
paversti tikrove.

Visa veikla siekiant išspręsti šią problemą 
prisidės diegiant Europoje visai naują 
požiūrį, kuris yra esminis kūrybingumui ir 
inovacijoms. „Marija Sklodovska-Kiuri“
finansavimo priemonės sustiprins išteklių 
telkimą Europoje ir taip pagerins 
mokslininkų tyrėjų mokymų, judumo ir 
karjeros plėtojimo koordinavimą ir 
valdymą. Jie prisidės siekiant politinių 
tikslų, nustatytų iniciatyvose „Inovacijų 
sąjunga,“ „Judus jaunimas“ ir „Naujų 
įgūdžių ir darbo vietų darbotvarkė“, ir bus 
gyvybiškai svarbūs, siekiant Europos 
mokslinių tyrimų erdvę paversti tikrove.

Or. en

Pakeitimas 928
Giles Chichester

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra teikti aukštos 
kokybės ir novatorišką mokymą 

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

pradedantiems mokslininkams tyrėjams, 
turintiems aukštesnį nei bakalauras laipsnio 
išsilavinimą, per tarpdalykinius projektus, 
ar doktorantūros programas, kuriose 
dalyvauja universitetai, mokslinių tyrimų 
institucijos, verslas, MVĮ ir kiti socialiniai-
ekonominiai veikėjai iš skirtingų valstybių. 
Bendrai sutarus dėl priimančiojo tinklo ir 
finansinės projekto apimties bus galima 
užtikrinti visišką lankstumą trukmės, 
priimančiosios institucijos ir stažuotojų 
skaičiaus atžvilgiu. Tai pagerins karjeros 
galimybes jauniems aukštesnį nei 
bakalauro laipsnio išsilavinimą turintiems 
mokslininkams tyrėjams viešajame ir 
privačiajame sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 929
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindinė veikla yra teikti aukštos 
kokybės ir novatorišką mokymą 
pradedantiems mokslininkams tyrėjams, 
turintiems aukštesnį nei bakalauras laipsnio 
išsilavinimą, per tarpdalykinius projektus, 
ar doktorantūros programas, kuriose 
dalyvauja universitetai, kuravimo sistemos, 
skirtos į pensiją išeinančių mokslininkų 
žinioms ir patirčiai perduoti jauniems 
mokslininkams, mokslinių tyrimų 
institucijos, verslas, MVĮ ir kiti socialiniai-
ekonominiai veikėjai iš skirtingų valstybių. 
Tai pagerins karjeros galimybes jauniems 
aukštesnį nei bakalauro laipsnio 
išsilavinimą turintiems mokslininkams 
tyrėjams viešajame ir privačiajame 
sektoriuose.

Or. en
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Pakeitimas 930
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindinė veikla yra teikti aukštos 
kokybės ir novatorišką mokymą 
pradedantiems mokslininkams tyrėjams, 
turintiems aukštesnį nei bakalauras laipsnio 
išsilavinimą, per tarpdalykinius projektus, 
ar doktorantūros programas, kuriose 
dalyvauja universitetai, mokslinių tyrimų 
institucijos, verslas, MVĮ ir kiti socialiniai-
ekonominiai veikėjai iš skirtingų valstybių. 
Šiuo požiūriu pramoninių doktorantūros 
studijų programos turėtų būti stiprinamos 
kaip svarbus elementas, kad mokslininkų 
tyrėjų bendruomenėje būtų skatinamas 
inovacijų siekis ir sukurti glaudesni 
pramonės ir akademikų ryšiai. Tai 
pagerins karjeros galimybes jauniems 
aukštesnį nei bakalauro laipsnio 
išsilavinimą turintiems mokslininkams 
tyrėjams viešajame ir privačiajame 
sektoriuose. Į pradiniu mokslininkų tyrėjų 
mokymus galėtų būti įtraukta galimybė 
įdarbinti patyrusius mokslininkus tyrėjus, 
siekiant palengvinti mažų ir vidutinių 
įmonių ir didelių bendrovių dalyvavimą 
šiuose projektuose ir sukurti jaunų ir 
patyrusių mokslininkų tyrėjų sąveiką.

Or. en

Pakeitimas 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra skatinti patyrusius 
mokslo darbuotojus gerinti arba tobulinti 
savo įgūdžius per judumą, atveriant kelią 
patrauklioms karjeros galimybėms 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
centruose, verslo įmonėse, MVĮ ir kitose 
socialinėse ekonominėse grupėse Europoje 
ir už jos ribų. Taip pat turėtų būti remiamos 
galimybės pratęsti mokslo darbuotojo 
karjerą po pertraukos.

Pagrindinė veikla yra skatinti patyrusius 
mokslininkus tyrėjus gerinti arba tobulinti 
savo įgūdžius per judumą, atveriant kelią 
patrauklioms karjeros galimybėms 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
centruose, verslo įmonėse, MVĮ ir kitose 
socialinėse ekonominėse grupėse Europoje 
ir už jos ribų. Taip pat turėtų būti remiamos 
galimybės pratęsti mokslininko tyrėjo
karjerą po pertraukos ir iš naujo integruoti 
mokslininkus tyrėjus į ilgesnio laikotarpio 
mokslinių tyrimų darbo vietas Europoje, 
įskaitant jų kilmės šalį, jiems įgijus 
tarpvalstybinio ir tarptautinio judumo 
patirties.

Or. en

Pakeitimas 932
Luigi Berlinguer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 933
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindinė veikla yra teikti aukštos 
kokybės ir novatorišką mokymą 
pradedantiems mokslininkams tyrėjams, 
turintiems aukštesnį nei bakalauras laipsnio 
išsilavinimą, per tarpdalykinius projektus, 
ar doktorantūros programas, kuriose 
dalyvauja universitetai, mokslinių tyrimų 
institucijos, verslas, MVĮ ir kiti socialiniai-
ekonominiai veikėjai iš skirtingų valstybių. 
Bendrai sutarus dėl priimančiojo tinklo ir 
finansinės projekto apimties bus galima 
užtikrinti visišką lankstumą trukmės, 
priimančiosios institucijos ir stažuotojų 
skaičiaus atžvilgiu. Tai pagerins karjeros 
galimybes jauniems aukštesnį nei 
bakalauro laipsnio išsilavinimą turintiems 
mokslininkams tyrėjams viešajame ir 
privačiajame sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 934
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra skatinti patyrusius 
mokslo darbuotojus gerinti arba tobulinti 
savo įgūdžius per judumą, atveriant kelią 
patrauklioms karjeros galimybėms 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
centruose, verslo įmonėse, MVĮ ir kitose 
socialinėse ekonominėse grupėse Europoje 

Pagrindinė veikla yra skatinti patyrusius 
mokslininkus tyrėjus gerinti arba tobulinti 
savo įgūdžius per judumą, atveriant kelią 
patrauklioms karjeros galimybėms 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
centruose, verslo įmonėse, MVĮ ir kitose 
socialinėse ekonominėse grupėse Europoje 
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ir už jos ribų. Taip pat turėtų būti remiamos 
galimybės pratęsti mokslo darbuotojo 
karjerą po pertraukos.

ir už jos ribų. Todėl siekiant paskatinti 
inovacijų kūrimą privačiajame sektoriuje 
didžiausias dėmesys bus skiriamas 
tarpsektoriniam judumui. Taip pat turėtų 
būti remiamos galimybės pratęsti 
mokslininko tyrėjo karjerą po pertraukos.

Or. en

Pakeitimas 935
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra skatinti patyrusius 
mokslo darbuotojus gerinti arba tobulinti 
savo įgūdžius per judumą, atveriant kelią 
patrauklioms karjeros galimybėms 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
centruose, verslo įmonėse, MVĮ ir kitose 
socialinėse ekonominėse grupėse Europoje 
ir už jos ribų. Taip pat turėtų būti remiamos 
galimybės pratęsti mokslo darbuotojo 
karjerą po pertraukos.

Pagrindinė veikla yra skatinti patyrusius 
mokslininkus tyrėjus gerinti arba tobulinti 
savo įgūdžius per judumą, atveriant kelią 
patrauklioms karjeros galimybėms 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
centruose, verslo įmonėse, MVĮ ir kitose 
socialinėse ekonominėse grupėse Europoje 
ir už jos ribų, suteikiant mokslininkams 
galimybę mokytis ir įgyti naujų žinių 
trečiosios šalies aukšto lygio mokslinių 
tyrimų organizacijoje ir palankiai juos 
priimant atgal į Europą, jei jie nuspręstų 
sugrįžti. Taip pat turėtų būti remiamos 
galimybės pratęsti mokslo darbuotojo 
karjerą po pertraukos.

Or. en

Pagrindimas

Suteikus mokslo darbuotojams galimybę baigus studijas trečiojoje šalyje sugrįžti, pagerėtų 
Europos žmogiškojo kapitalo padėtis mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, tačiau jų grįžimas 
neturėtų būti privalomas.

Pakeitimas 936
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama sustiprinti bendradarbiavimą tarp 
valstybių ir tarp sektorių mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityje, keičiantis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais, kad būtų 
galima geriau spręsti pasaulinio masto 
uždavinius.

Siekiama sustiprinti bendradarbiavimą tarp 
valstybių ir tarp sektorių mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityje, keičiantis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų žiniomis ir
darbuotojais, kad būtų galima geriau 
spręsti pasaulinio masto uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 937
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra skatinti 
trumpalaikius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojų mainus, pagrįstus
universitetų, mokslinių tyrimų institucijų, 
verslo įmonių, MVĮ ir kitų socialinių 
ekonominių grupių partnerystėmis 
Europoje ir pasaulyje. Tai apims skatinimą 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis.

Pagrindinė veikla yra skatinti 
trumpalaikius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojų mainus ir suteikti 
galimybes įdarbinti mokslininkus tyrėjus
remiantis universitetų, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslo įmonių, MVĮ ir kitų 
socialinių ekonominių grupių 
partnerystėmis Europoje ir pasaulyje. Tai 
apims skatinimą bendradarbiauti su 
trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 938
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio c punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra skatinti Pagrindinė veikla yra skatinti mokslinių 
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trumpalaikius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojų mainus, pagrįstus 
universitetų, mokslinių tyrimų institucijų, 
verslo įmonių, MVĮ ir kitų socialinių 
ekonominių grupių partnerystėmis 
Europoje ir pasaulyje. Tai apims skatinimą 
bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis.

tyrimų ir inovacijų darbuotojų mainus, 
pagrįstus universitetų, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslo įmonių, MVĮ ir kitų 
socialinių ekonominių grupių 
partnerystėmis Europoje ir pasaulyje. Tai 
apims skatinimą bendradarbiauti su 
trečiosiomis šalimis.

Or. en

Pakeitimas 939
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Siekiama panaudojant papildomas lėšas 
padidinti kiekybinį ir struktūrinį „Marija 
Sklodovska-Kiuri“ veiksmų poveikį ir
skatinti mokslo pažangumą nacionaliniu 
lygiu rengiant mokslininkų tyrėjų mokymą,
užtikrinant judumą ir karjeros plėtojimą.

Or. en

Pakeitimas 940
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d punkto pirmos pastraipos 1 papunktis 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinėmis ir regionų lėšomis turėtų 
būti remiami teigiamai įvertinti „Marija 
Sklodovska-Kiuri“ veiksmai, kurie 
atitinka pažangumo kriterijus, tačiau kai 
neturima pakankamai programos 
„Horizontas 2020“ lėšų.
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Or. en

Pakeitimas 941
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 942
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 943
Vicky Ford

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tikslai yra stebėti pažangą; nustatyti
„Marija Sklodovska-Kiuri“ veiksmų 
trūkumus ir padidinti jų poveikį, visuomet 
laikantis viršesnio pagrindinio tikslo 
gerinti kompetenciją. Šiuo atžvilgiu
išanalizuojami duomenys, susiję su 
mokslininkų tyrėjų judumu, įgūdžiais, 
karjera ir lygiomis galimybėmis, siekiant 
sąveikos ir glaudaus bendradarbiavimo su 
politinės paramos veiksmais mokslininkų 
tyrėjų, jų darbdavių ir finansuotojų 
atžvilgiu pagal konkretų tikslą
„Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė“. Šia veikla taip pat siekiama 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus, 
susijusius su „Marie Curie“ veiksmais 
remiamu darbu.

didinti informuotumą, padedant suvokti
mokslininkų tyrėjų karjeros reikšmę ir 
patrauklumą, platinant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų rezultatus, susijusius su „Marija 
Sklodovska-Kiuri“ veiksmais remiamu 
darbu. Į ją taip pat įtraukiamos konkrečios 
priemonės, kuriomis siekiama pašalinti 
kliūtis karjeros perspektyvoms, įskaitant 
mokslininkus tyrėjus padariusius karjeros 
pertrauką.

Or. en

Pakeitimas 944
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 945
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tikslai yra stebėti pažangą; nustatyti
„Marija Sklodovska-Kiuri“ veiksmų 
trūkumus ir padidinti jų poveikį. Šiuo 
atžvilgiu reikia sukurti rodiklius ir 
analizuoti duomenis, susijusius su
mokslininkų tyrėjų judumu, įgūdžiais ir 
karjera, siekiant sąveikos ir glaudaus 
bendradarbiavimo su politinės paramos 
veiksmais mokslininkų tyrėjų, jų darbdavių 
ir finansuotojų atžvilgiu pagal konkretų 
tikslą „Mokslas visuomenei ir 
visuomenėje“. Šia veikla taip pat siekiama 
didinti informuotumą, padedant suvokti
mokslininkų tyrėjų karjeros reikšmę ir 
patrauklumą, platinant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų rezultatus, susijusius su „Marija 
Sklodovska-Kiuri“ veiksmais remiamu 
darbu.

Or. en

Pakeitimas 946
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų infrastruktūra yra 
lemiamas Europos konkurencingumo 
veiksnys įvairiose mokslo srityse ir 
pagrindinis dalykas mokslu grįstoms 
inovacijoms. Moksliniai tyrimai daugelyje 
sričių yra neįmanomi, neturint prieigos prie 
kompiuterių, naujos medžiagos šaltinių, 
švarių kambarių nanotechnologijoms, 
genomikos ir socialinių mokslų duomenų 

Mokslinių tyrimų infrastruktūra yra 
lemiamas Europos konkurencingumo 
veiksnys įvairiose mokslo srityse ir 
pagrindinis dalykas mokslu grįstoms 
inovacijoms. Moksliniai tyrimai daugelyje 
sričių yra neįmanomi, neturint prieigos prie 
kompiuterių, naujos medžiagos šaltinių, 
švarių kambarių nanotechnologijoms, 
genomikos ir socialinių mokslų duomenų 
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bazių, observatorijų žemės mokslams, 
plačiajuosčio ryšio tinklų duomenų 
perdavimui, ir kt. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra būtina, vykdant mokslinius 
tyrimus, kuriais bandoma spręsti didelius 
visuomenės uždavinius – energijos, 
klimato kaitos, bioekonomikos ir sveikatos 
bei ilgalaikės gerovės visiems. Jais
skatinamas tarpvalstybinis ir 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, 
kuriama vientisa ir atvira Europos 
virtualiųjų mokslinių tyrimų erdvė. Jie
skatina žmonių ir idėjų judumą, suburia 
geriausius mokslininkus iš Europos ir viso 
pasaulio, plečia mokslinio švietimo 
galimybes. Jie sudaro sąlygas pažangai 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėse ir gali pateikti ypatingų 
mokslo pavyzdžių plačiajai visuomenei.

bazių, observatorijų žemės mokslams, 
plačiajuosčio ryšio ir sparčiojo 
plačiajuosčio ryšio tinklų duomenų 
perdavimui, ir kt. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra būtina, vykdant mokslinius 
tyrimus, kuriais bandoma spręsti didelius 
visuomenės uždavinius – energijos, 
klimato kaitos, bioekonomikos ir sveikatos 
bei ilgalaikės gerovės visiems. Ja
skatinamas tarpvalstybinis ir 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, 
kuriama vientisa ir atvira Europos 
virtualiųjų mokslinių tyrimų erdvė. Ji
skatina žmonių ir idėjų judumą, suburia 
geriausius mokslininkus iš Europos ir viso 
pasaulio, plečia mokslinio švietimo 
galimybes. Ji sudaro sąlygas pažangai 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėse ir gali pateikti ypatingų 
mokslo pavyzdžių plačiajai visuomenei.

Or. fr

Pakeitimas 947
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų infrastruktūra yra 
lemiamas Europos konkurencingumo 
veiksnys įvairiose mokslo srityse ir 
pagrindinis dalykas mokslu grįstoms 
inovacijoms. Moksliniai tyrimai daugelyje 
sričių yra neįmanomi, neturint prieigos prie 
kompiuterių, naujos medžiagos šaltinių, 
švarių kambarių nanotechnologijoms, 
genomikos ir socialinių mokslų duomenų 
bazių, observatorijų žemės mokslams, 
plačiajuosčio ryšio tinklų duomenų 
perdavimui, ir kt. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra būtina, vykdant mokslinius 
tyrimus, kuriais bandoma spręsti didelius 
visuomenės uždavinius – energijos, 

Aukščiausios kokybės ir tarptautiniu 
mastu patraukliausia mokslinių tyrimų 
infrastruktūra yra lemiamas Europos 
konkurencingumo veiksnys įvairiose 
mokslo srityse ir pagrindinis dalykas 
mokslu grįstoms inovacijoms. Moksliniai 
tyrimai daugelyje sričių yra neįmanomi, 
neturint prieigos prie kompiuterių, naujos 
medžiagos šaltinių, švarių kambarių 
nanotechnologijoms, genomikos ir 
socialinių mokslų duomenų bazių, 
observatorijų žemės mokslams, 
plačiajuosčio ryšio tinklų duomenų 
perdavimui, ir kt. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra būtina, vykdant mokslinius 
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klimato kaitos, bioekonomikos ir sveikatos 
bei ilgalaikės gerovės visiems. Jais
skatinamas tarpvalstybinis ir 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, 
kuriama vientisa ir atvira Europos 
virtualiųjų mokslinių tyrimų erdvė. Jie
skatina žmonių ir idėjų judumą, suburia 
geriausius mokslininkus iš Europos ir viso 
pasaulio, plečia mokslinio švietimo 
galimybes. Jie sudaro sąlygas pažangai 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėse ir gali pateikti ypatingų 
mokslo pavyzdžių plačiajai visuomenei.

tyrimus, kuriais bandoma spręsti didelius 
visuomenės uždavinius – be kita ko,
energijos, klimato kaitos, bioekonomikos ir 
sveikatos bei ilgalaikės gerovės visiems. Ja
skatinamas tarpvalstybinis ir 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, 
kuriama vientisa ir atvira Europos 
virtualiųjų mokslinių tyrimų erdvė. Ji
skatina žmonių ir idėjų judumą, suburia 
geriausius mokslininkus iš Europos ir viso 
pasaulio, plečia mokslinio švietimo 
galimybes. Jos kūrimas skatina 
mokslininkus tyrėjus ir novatoriškas 
bendroves kurti moderniausias 
technologijas. Tuo būdu jos stiprina 
Europos aukštųjų technologijų 
novatorišką pramonę. Ji sudaro sąlygas 
pažangai Europos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bendruomenėse ir gali pateikti 
ypatingų mokslo pavyzdžių plačiajai 
visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 948
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų infrastruktūra yra 
lemiamas Europos konkurencingumo 
veiksnys įvairiose mokslo srityse ir 
pagrindinis dalykas mokslu grįstoms 
inovacijoms. Moksliniai tyrimai daugelyje 
sričių yra neįmanomi, neturint prieigos prie 
kompiuterių, naujos medžiagos šaltinių, 
švarių kambarių nanotechnologijoms, 
genomikos ir socialinių mokslų duomenų 
bazių, observatorijų žemės mokslams, 
plačiajuosčio ryšio tinklų duomenų 
perdavimui, ir kt. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra būtina, vykdant mokslinius 
tyrimus, kuriais bandoma spręsti didelius 

Mokslinių tyrimų infrastruktūra yra 
lemiamas Europos konkurencingumo 
veiksnys įvairiose mokslo srityse ir 
pagrindinis dalykas mokslu grįstoms 
inovacijoms. Moksliniai tyrimai daugelyje 
sričių yra neįmanomi, neturint prieigos prie 
kompiuterių, naujos medžiagos šaltinių, 
švarių kambarių nanotechnologijoms, 
specialiai aprūpintų biologijos ir 
medicinos tyrimų laboratorijų, genomikos 
ir socialinių mokslų duomenų bazių, 
observatorijų ir sensorių žemės mokslams, 
plačiajuosčio ryšio tinklų duomenų 
perdavimui, ir kt. Mokslinių tyrimų 
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visuomenės uždavinius – energijos, 
klimato kaitos, bioekonomikos ir sveikatos 
bei ilgalaikės gerovės visiems. Jais
skatinamas tarpvalstybinis ir 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, 
kuriama vientisa ir atvira Europos 
virtualiųjų mokslinių tyrimų erdvė. Jie
skatina žmonių ir idėjų judumą, suburia 
geriausius mokslininkus iš Europos ir viso 
pasaulio, plečia mokslinio švietimo 
galimybes. Jie sudaro sąlygas pažangai 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėse ir gali pateikti ypatingų 
mokslo pavyzdžių plačiajai visuomenei.

infrastruktūra būtina, vykdant mokslinius 
tyrimus, kuriais bandoma spręsti didelius 
visuomenės uždavinius – energijos, 
klimato kaitos, bioekonomikos ir sveikatos 
bei ilgalaikės gerovės visiems. Ja
skatinamas tarpvalstybinis ir 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, 
kuriama vientisa ir atvira Europos 
virtualiųjų mokslinių tyrimų erdvė. Ji
skatina žmonių ir idėjų judumą, suburia 
geriausius mokslininkus iš Europos ir viso 
pasaulio, plečia mokslinio švietimo 
galimybes. Ji sudaro sąlygas pažangai 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėse ir gali pateikti ypatingų 
mokslo pavyzdžių plačiajai visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 949
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų infrastruktūra yra 
lemiamas Europos konkurencingumo 
veiksnys įvairiose mokslo srityse ir 
pagrindinis dalykas mokslu grįstoms 
inovacijoms. Moksliniai tyrimai daugelyje 
sričių yra neįmanomi, neturint prieigos prie 
kompiuterių, naujos medžiagos šaltinių, 
švarių kambarių nanotechnologijoms, 
genomikos ir socialinių mokslų duomenų 
bazių, observatorijų žemės mokslams, 
plačiajuosčio ryšio tinklų duomenų 
perdavimui, ir kt. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūra būtina, vykdant mokslinius 
tyrimus, kuriais bandoma spręsti didelius 
visuomenės uždavinius – energijos, 
klimato kaitos, bioekonomikos ir sveikatos 
bei ilgalaikės gerovės visiems. Jais
skatinamas tarpvalstybinis ir 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, 

Pažangi mokslinių tyrimų infrastruktūra 
yra lemiamas Europos konkurencingumo 
veiksnys įvairiose mokslo srityse ir 
pagrindinis dalykas mokslu grįstoms 
inovacijoms. Moksliniai tyrimai daugelyje 
sričių yra neįmanomi, neturint prieigos prie 
kompiuterių, naujų medžiagų tyrimų 
įrangos, švarių kambarių ir pažangių 
matavimo prietaisų nanotechnologijoms, 
genomikos ir socialinių mokslų duomenų 
bazių, observatorijų žemės ir aplinkos
mokslams, plačiajuosčio ryšio tinklų 
duomenų perdavimui, ir kt. Mokslinių 
tyrimų infrastruktūra būtina, vykdant 
mokslinius tyrimus, kuriais bandoma 
spręsti didelius visuomenės uždavinius –
energijos, klimato kaitos, bioekonomikos ir 
sveikatos bei ilgalaikės gerovės visiems.
Jei jos kokybė yra pasaulinio lygio, jomis
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kuriama vientisa ir atvira Europos
virtualiųjų mokslinių tyrimų erdvė. Jie
skatina žmonių ir idėjų judumą, suburia 
geriausius mokslininkus iš Europos ir viso 
pasaulio, plečia mokslinio švietimo 
galimybes. Jie sudaro sąlygas pažangai 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėse ir gali pateikti ypatingų 
mokslo pavyzdžių plačiajai visuomenei.

skatinamas tarpvalstybinis ir 
tarpdisciplininis bendradarbiavimas, 
kuriama vientisa ir atvira Europos 
mokslinių tyrimų erdvė. Ji skatina žmonių 
ir idėjų judumą, suburia geriausius 
mokslininkus iš Europos ir viso pasaulio, 
plečia mokslinio švietimo galimybes. Ji
sudaro sąlygas pažangai Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenėse ir gali pateikti ypatingų 
mokslo pavyzdžių plačiajai visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 950
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi nustatyti atitinkamą ir stabilų 
pagrindą mokslinių tyrimų infrastruktūrai 
kurti, išlaikyti ir veikti, jei nori, kad jos 
moksliniai tyrimai išliktų pasaulinio lygio.
Tam reikia esminio ir veiksmingo 
Sąjungos, nacionalinių ir regioninių rėmėjų 
bendradarbiavimo, todėl stipriais ryšiais su 
sanglaudos politika bus siekiama užtikrinti 
sąveiką ir nuoseklų požiūrį.

Europa turi nustatyti atitinkamą ir stabilų 
pagrindą mokslinių tyrimų aukštos 
kokybės infrastruktūrai kurti, išlaikyti ir 
veikti ir jas atrinkti ir nustatyti joms 
teikiamus prioritetus remiantis ES 
kokybės ir tinkamumo kriterijais, jei nori, 
kad jos moksliniai tyrimai išliktų 
pasaulinio lygio Tam reikia nustatyti 
Europos aukšto lygio vertinimo sistemą, 
paremtą nepriklausoma tarpusavio 
peržiūra, taip pat reikia esminio ir 
veiksmingo Sąjungos, nacionalinių ir 
regioninių rėmėjų bendradarbiavimo, todėl 
stipriais ryšiais su sanglaudos politika bus 
siekiama užtikrinti sąveiką ir nuoseklų 
požiūrį.

Or. en

Pakeitimas 951
Patrizia Toia



AM\907534LT.doc 117/165 PE492.761v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo konkrečiu tikslu atkreipiamas 
dėmesys į pagrindinį Inovacijų sąjungos 
pavyzdinės iniciatyvos įsipareigojimą, 
kuriuo pabrėžiama, kokią didelę reikšmę 
turi pasaulinio lygmens mokslinių tyrimų 
infrastruktūra, sudarant sąlygas proveržį 
skatinantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Šia iniciatyva pabrėžiama, 
kad reikia suburti visos Europos išteklius, 
ir, tam tikrais atvejais pasaulio lygmeniu, 
siekiant sukurti ir valdyti mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą. Taip pat pavyzdinėje 
iniciatyvoje Europos skaitmeninė 
darbotvarkė pabrėžiama būtinybė 
sustiprinti Europos elektroninę 
infrastruktūrą ir minima inovacijų diegimo 
grupių svarba, kuriant Europos inovacijų 
pranašumą.

Šiuo konkrečiu tikslu atkreipiamas 
dėmesys į pagrindinį Inovacijų sąjungos 
pavyzdinės iniciatyvos įsipareigojimą, 
kuriuo pabrėžiama, kokią didelę reikšmę 
turi pasaulinio lygmens mokslinių tyrimų 
infrastruktūra, sudarant sąlygas proveržį 
skatinantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Šia iniciatyva pabrėžiama, 
kad reikia suburti visos Europos išteklius, 
ir, tam tikrais atvejais pasaulio lygmeniu, 
siekiant sukurti ir valdyti šią mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą. Taip pat pavyzdinėje 
iniciatyvoje Europos skaitmeninė 
darbotvarkė pabrėžiama būtinybė 
sustiprinti Europos elektroninę 
infrastruktūrą ir inovacijų diegimo grupių 
svarba siekiant Europos inovacijų 
pranašumo.

Or. en

Pakeitimas 952
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuolaikinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūra tampa vis sudėtingesnė ir 
brangesnė, dažnai reikalauja skirtingų 
įrengimų, paslaugų ir duomenų šaltinių 
integracijos ir didelio masto tarptautinio 
bendradarbiavimo. Nė viena šalis neturi 
pakankamai išteklių visai mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai, kurios jai reikia, remti.
Europos požiūris į mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą pastaraisiais metais labai 
pasikeitė, įgyvendinant EMTIS gaires 
infrastruktūrai, integruojant ar diegiant 

Šiuolaikinė ir ES svarbių mokslinių tyrimų 
infrastruktūra tampa vis sudėtingesnė ir 
brangesnė, dažnai reikalauja skirtingų 
įrengimų, paslaugų ir duomenų šaltinių 
integracijos ir didelio masto tarptautinio 
bendradarbiavimo. Nė viena šalis neturi 
pakankamai išteklių visai mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai, kurios jai reikia, remti ir ją 
atverti tarptautiniam naudojimui. Europos 
požiūris į mokslinių tyrimų infrastruktūrą 
pastaraisiais metais labai pasikeitė, EMTIS 
ir valstybėms narėms plėtojant geriausią 
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nacionalinę mokslinių tyrimų įrangą ir 
plėtojant elektroninę infrastruktūrą kaip 
Europos skaitmeninių mokslinių tyrimų 
erdvės pagrindą. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų tinklai Europoje stiprina jos 
žmogiškąjį kapitalą teikdami naujai mokslo 
darbuotojų ir inžinierių kartai pasaulinio 
lygio mokymus ir skatindami tarpdalykinį 
bendradarbiavimą.

patirtį, ES kokybės ir tinkamumo 
kriterijus esamai infrastruktūrai ir
įgyvendinant EMTIS nacionalinius 
veiksmų planus dėl naujos ir (arba) 
atnaujintos infrastruktūros, nustatant 
prioritetus, gerinant, integruojant ar 
diegiant nacionalinę mokslinių tyrimų 
įrangą ir plėtojant elektroninę 
infrastruktūrą kaip Europos skaitmeninių 
mokslinių tyrimų erdvės pagrindą.
Mokslinių tyrimų infrastruktūrų tinklai 
Europoje buvo preliminarus etapas 
siekiant pradėti integraciją ir stiprinti jos 
žmogiškąjį kapitalą teikdami naujai 
mokslininkų tyrėjų ir inžinierių kartai 
mokymus ir skatindami tarpdalykinį 
bendradarbiavimą. Tai buvo išankstinė 
sąlyga tam, kad programa „Horizontas 
2020“ būtų įgyvendintas kitas etapas.

Or. en

Pakeitimas 953
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuolaikinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūra tampa vis sudėtingesnė ir 
brangesnė, dažnai reikalauja skirtingų 
įrengimų, paslaugų ir duomenų šaltinių 
integracijos ir didelio masto tarptautinio 
bendradarbiavimo. Nė viena šalis neturi 
pakankamai išteklių visai mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai, kurios jai reikia, remti. 
Europos požiūris į mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą pastaraisiais metais labai 
pasikeitė, įgyvendinant EMTIS gaires 
infrastruktūrai, integruojant ar diegiant 
nacionalinę mokslinių tyrimų įrangą ir 
plėtojant elektroninę infrastruktūrą kaip 
Europos skaitmeninių mokslinių tyrimų 
erdvės pagrindą. Mokslinių tyrimų 

Šiuolaikinė mokslinių tyrimų infrastruktūra 
tampa vis sudėtingesnė ir brangesnė, 
dažnai reikalauja skirtingų įrengimų, 
paslaugų ir duomenų šaltinių integracijos ir 
didelio masto tarptautinio 
bendradarbiavimo. Nė viena šalis neturi 
pakankamai išteklių visai mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai, kurios jai reikia, remti. 
Europos požiūris į mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą pastaraisiais metais labai 
pasikeitė, nuolat rengiant ir įgyvendinant 
EMTIS gaires infrastruktūrai, integruojant 
ar diegiant nacionalinę mokslinių tyrimų 
įrangą ir plėtojant elektroninę 
infrastruktūrą kaip skaitmeninės Europos 
mokslinių tyrimų erdvės pagrindą. 
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infrastruktūrų tinklai Europoje stiprina jos 
žmogiškąjį kapitalą teikdami naujai mokslo 
darbuotojų ir inžinierių kartai pasaulinio 
lygio mokymus ir skatindami tarpdalykinį 
bendradarbiavimą.

Mokslinių tyrimų infrastruktūrų tinklai 
Europoje stiprina jos žmogiškuosius 
išteklius teikdami naujai mokslininkų tyrėjų
ir inžinierių kartai pasaulinio lygio 
mokymus ir skatindami tarpdalykinį 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 954
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuolaikinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūra tampa vis sudėtingesnė ir 
brangesnė, dažnai reikalauja skirtingų 
įrengimų, paslaugų ir duomenų šaltinių 
integracijos ir didelio masto tarptautinio 
bendradarbiavimo. Nė viena šalis neturi 
pakankamai išteklių visai mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai, kurios jai reikia, remti. 
Europos požiūris į mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą pastaraisiais metais labai 
pasikeitė, įgyvendinant EMTIS gaires 
infrastruktūrai, integruojant ar diegiant 
nacionalinę mokslinių tyrimų įrangą ir 
plėtojant elektroninę infrastruktūrą kaip 
Europos skaitmeninių mokslinių tyrimų 
erdvės pagrindą. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų tinklai Europoje stiprina jos 
žmogiškąjį kapitalą teikdami naujai mokslo 
darbuotojų ir inžinierių kartai pasaulinio 
lygio mokymus ir skatindami tarpdalykinį 
bendradarbiavimą.

Šiuolaikinė mokslinių tyrimų infrastruktūra 
tampa vis sudėtingesnė ir brangesnė, 
dažnai reikalauja skirtingų įrengimų, 
paslaugų ir duomenų šaltinių integracijos ir 
didelio masto tarptautinio 
bendradarbiavimo. Nė viena šalis neturi 
pakankamai išteklių visai mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai, kurios jai reikia, remti. 
Europos požiūris į mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą pastaraisiais metais labai 
pasikeitė, įgyvendinant EMTIS gaires 
infrastruktūrai, integruojant ar diegiant 
nacionalinę mokslinių tyrimų įrangą ir 
plėtojant elektroninę infrastruktūrą kaip 
skaitmeninės, į tinklą sujungtos Europos 
mokslinių tyrimų erdvės pagrindą. 
Mokslinių tyrimų infrastruktūrų tinklai 
Europoje stiprina jos žmogiškąjį kapitalą 
teikdami naujai mokslo darbuotojų ir 
inžinierių kartai pasaulinio lygio mokymus 
ir skatindami tarpdalykinį 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 955
Luigi Berlinguer
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros naudojimas Sąjungos 
lygmeniu labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Nors 
valstybės narės išlaiko pagrindinį 
vaidmenį plėtojant ir finansuojant 
mokslinių tyrimų infrastruktūrą, Sąjungos 
vaidmuo labai svarbus, remiant Sąjungos 
lygmens infrastruktūrą, skatinant naujos 
įrangos atradimą, sudarant sąlygas naudotis 
nacionaliniais ir Europos infrastruktūros 
objektais ir užtikrinant, kad regioninė, 
nacionalinė, Europos ir tarptautinė politika 
būtų nuosekli ir veiksminga. Svarbu ne tik 
išvengti veiklos kartojimosi ir sutelkti bei 
racionaliai panaudoti įrangą, bet ir sutelkti 
išteklius, kad Sąjunga taip pat galėtų įgyti 
ir valdyti pasaulinio lygmens mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą.

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros naudojimas Sąjungos 
lygmeniu labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Sąjungos 
vaidmuo labai svarbus remiant Sąjungos 
lygmens infrastruktūrą, skatinant naujos 
įrangos atradimą, sudarant sąlygas naudotis 
nacionaliniais ir Europos infrastruktūros 
objektais ir užtikrinant, kad regioninė, 
nacionalinė, Europos ir tarptautinė politika 
būtų nuosekli ir veiksminga. Svarbu ne tik 
išvengti veiklos kartojimosi ir sutelkti bei 
racionaliai panaudoti įrangą, bet ir sutelkti 
išteklius, kad Sąjunga taip pat galėtų įgyti 
ir valdyti pasaulinio lygmens mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą.

Or. en

Pakeitimas 956
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros naudojimas Sąjungos 
lygmeniu labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Nors 
valstybės narės išlaiko pagrindinį vaidmenį 
plėtojant ir finansuojant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, Sąjungos vaidmuo labai 
svarbus, remiant Sąjungos lygmens 
infrastruktūrą, skatinant naujos įrangos 
atradimą, sudarant sąlygas naudotis 

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros naudojimas Sąjungos 
lygmeniu labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Nors 
valstybės narės išlaiko pagrindinį vaidmenį 
plėtojant ir finansuojant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, Sąjungos vaidmuo labai 
svarbus remiant Sąjungos lygmens 
infrastruktūrą, skatinant naujos įrangos 
įrengimą atokesniuose regionuose, 
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nacionaliniais ir Europos infrastruktūros 
objektais ir užtikrinant, kad regioninė, 
nacionalinė, Europos ir tarptautinė politika
būtų nuosekli ir veiksminga. Svarbu ne tik 
išvengti veiklos kartojimosi ir sutelkti bei 
racionaliai panaudoti įrangą, bet ir sutelkti 
išteklius, kad Sąjunga taip pat galėtų įgyti 
ir valdyti pasaulinio lygmens mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą.

sudarant sąlygas naudotis nacionaliniais ir 
Europos infrastruktūros objektais ir 
užtikrinant, kad regioninė, nacionalinė, 
Europos ir tarptautinė politika būtų 
nuosekli ir veiksminga. Svarbu ne tik 
išvengti veiklos kartojimosi ir sutelkti bei 
racionaliai panaudoti įrangą, bet ir sutelkti 
išteklius, kad Sąjunga taip pat galėtų įgyti 
ir valdyti pasaulinio lygmens mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą.

Or. fr

Pakeitimas 957
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros naudojimas Sąjungos 
lygmeniu labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Nors 
valstybės narės išlaiko pagrindinį vaidmenį 
plėtojant ir finansuojant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, Sąjungos vaidmuo labai 
svarbus, remiant Sąjungos lygmens 
infrastruktūrą, skatinant naujos įrangos 
atradimą, sudarant sąlygas naudotis 
nacionaliniais ir Europos infrastruktūros 
objektais ir užtikrinant, kad regioninė, 
nacionalinė, Europos ir tarptautinė politika 
būtų nuosekli ir veiksminga. Svarbu ne tik 
išvengti veiklos kartojimosi ir sutelkti bei 
racionaliai panaudoti įrangą, bet ir sutelkti 
išteklius, kad Sąjunga taip pat galėtų įgyti 
ir valdyti pasaulinio lygmens mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą.

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros naudojimas Sąjungos 
lygmeniu labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Nors 
valstybės narės išlaiko pagrindinį vaidmenį 
plėtojant ir finansuojant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, Sąjungos vaidmuo labai 
svarbus remiant Sąjungos lygmens 
infrastruktūrą, kaip antai koordinuojant 
skirtingų Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros elementų veiklą, skatinant 
naujos įrangos įrengimą, sudarant sąlygas 
naudotis nacionaliniais ir Europos 
infrastruktūros objektais ir užtikrinant, kad 
regioninė, nacionalinė, Europos ir 
tarptautinė politika būtų nuosekli ir 
veiksminga. Svarbu ne tik išvengti veiklos 
kartojimosi ir sutelkti bei racionaliai 
panaudoti įrangą, bet ir sutelkti išteklius, 
kad Sąjunga taip pat galėtų įgyti ir valdyti 
pasaulinio lygmens mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą.

Or. en
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Pakeitimas 958
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros naudojimas Sąjungos 
lygmeniu labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Nors 
valstybės narės išlaiko pagrindinį vaidmenį 
plėtojant ir finansuojant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, Sąjungos vaidmuo labai 
svarbus, remiant Sąjungos lygmens 
infrastruktūrą, skatinant naujos įrangos
atradimą, sudarant sąlygas naudotis 
nacionaliniais ir Europos infrastruktūros 
objektais ir užtikrinant, kad regioninė, 
nacionalinė, Europos ir tarptautinė politika 
būtų nuosekli ir veiksminga. Svarbu ne tik 
išvengti veiklos kartojimosi ir sutelkti bei 
racionaliai panaudoti įrangą, bet ir 
sutelkti išteklius, kad Sąjunga taip pat 
galėtų įgyti ir valdyti pasaulinio lygmens
mokslinių tyrimų infrastruktūrą.

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros naudojimas Europos lygiu
labai prisidės prie Europos mokslinių 
tyrimų erdvės kūrimo. Nors valstybės narės 
išlaiko pagrindinį vaidmenį plėtojant ir 
finansuojant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, Sąjungos vaidmuo labai 
svarbus remiant Europos lygmens 
infrastruktūrą, kaip antai skatinant
skirtingų Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros elementų veiklos 
koordinavimą, skatinant naujos įrangos
įrengimą, sudarant sąlygas naudotis 
nacionaliniais ir Europos infrastruktūros 
objektais ir juos remiant, ir užtikrinant, 
kad regioninė, nacionalinė, Europos ir 
tarptautinė politika būtų nuosekli ir 
veiksminga. Būtina užkirsti kelią pastangų 
dubliavimuisi ir skatinti derinamą ir 
veiksmingą įrangos naudojimą bei 
prireikus sutelkti išteklius, kad Sąjunga 
taip pat galėtų įgyti ir valdyti pasaulinio
lygio mokslinių tyrimų infrastruktūrą.

Or. en

Pakeitimas 959
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių 
tyrimų infrastruktūros naudojimas 

Tolesnei plėtrai ES lygiu reikia 
veiksmingo prioritetų nustatymo remiantis 



AM\907534LT.doc 123/165 PE492.761v01-00

LT

Sąjungos lygmeniu labai prisidės prie 
Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo.
Nors valstybės narės išlaiko pagrindinį 
vaidmenį plėtojant ir finansuojant 
mokslinių tyrimų infrastruktūrą, Sąjungos 
vaidmuo labai svarbus, remiant Sąjungos
lygmens infrastruktūrą, skatinant naujos 
įrangos atradimą, sudarant sąlygas 
naudotis nacionaliniais ir Europos 
infrastruktūros objektais ir užtikrinant, kad 
regioninė, nacionalinė, Europos ir 
tarptautinė politika būtų nuosekli ir 
veiksminga. Svarbu ne tik išvengti veiklos 
kartojimosi ir sutelkti bei racionaliai
panaudoti įrangą, bet ir sutelkti išteklius, 
kad Sąjunga taip pat galėtų įgyti ir valdyti
pasaulinio lygmens mokslinių tyrimų
infrastruktūrą.

kompetencija ir ES lygio kokybės 
standartų įgyvendinimu ir platesniu 
geriausios Sąjungos lygio mokslinių 
tyrimų infrastruktūros naudojimu. Taip 
bus labai prisidedama prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės įgyvendinimo ir 
veikimo. Nors valstybės narės išlaiko 
pagrindinį vaidmenį plėtojant ir 
finansuojant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, Sąjungos vaidmuo labai 
svarbus atrenkant ir remiant Sąjungos
lygio infrastruktūros pasaulinio lygio 
kompetenciją, skatinant naujos ir 
integruotos įrangos atsiradimą, sudarant 
sąlygas naudotis geriausiais nacionaliniais 
ir Europos infrastruktūros objektais ir 
užtikrinant, kad regioninė, nacionalinė, 
Europos ir tarptautinė politika būtų 
nuosekli ir veiksminga. Tai ne tik būtina 
siekiant pastangų dubliavimosi ir 
susiskaidymo ir koordinuoti ir racionaliai
naudoti įrangą nustatant tinkamą 
vertinimą ir prioritetus, bet it sutelkti 
išteklius veiksmingiausiai ir ES svarbiai 
įrangai, kad Sąjunga galėtų įgyti ir valdyti 
mokslinių tyrimų įrangą, didindama savo 
patrauklumą ir konkurencingumą 
pasaulyje.

Or. en

Pakeitimas 960
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IRT infrastruktūra daro pokyčiu paramos 
mokslui srityje, sudarant sąlygas 
bendradarbiauti nuotoliniu būdu, 
masiškai apdoroti duomenis, atlikti 
bandymus taikant „in silico“ metodą ir 
naudotis nuotoliniais ištekliais. Todėl gali 
būti, kad didelė dalis šiam atskiram tikslui 
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skirto biudžeto turėtų būti skiriama 
e. infrastruktūrai.

Or. en

Pagrindimas

IRT infrastruktūra yra labai svarbi, tačiau atsižvelgiant į sparčiai kintančias technologinių 
pasikeitimų sąnaudas būtų netinkama nustatyti tam tikras finansavimo procentines vertes.

Pakeitimas 961
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl informacinių ir ryšių technologijų 
(IRT) mokslo srityje vyksta tam tikri 
pokyčiai – sudaromos sąlygos 
bendradarbiauti nuotoliniu būdu, 
masiškai apdoroti duomenis, atlikti 
bandymus taikant „in silico“ metodą ir 
naudotis nuotoliniais ištekliais. Todėl 
moksliniai tyrimai vis dažniau vykdomi 
tarpvalstybiniu mastu, jie vis dažniau 
tampa tarpdalykiniai, o tam reikia 
naudotis IRT infrastruktūra, kuri 
neapsiriboja viena valstybe, kaip ir pats 
mokslas. Todėl tikslinga 38 proc. šiam 
konkrečiam tikslui numatyto biudžeto 
skirti e. infrastruktūrų moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms.

Or. en

Pakeitimas 962
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiekus pelningumo pagal mastą ir apimtį 
dėl Europos požiūrio į mokslinių tyrimų 
infrastruktūros (įskaitant elektroninę 
infrastruktūrą) įdiegimą, naudojimą ir 
valdymą, tai labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų inovacijų galimybių 
plėtros.

Pasiekus pelningumo pagal mastą ir apimtį 
dėl Europos požiūrio į mokslinių tyrimų 
infrastruktūros (įskaitant elektroninę 
infrastruktūrą) įdiegimą, naudojimą ir 
valdymą, tai labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų inovacijų galimybių 
plėtros ir padidins ES tarptautinį 
konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 963
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiekus pelningumo pagal mastą ir apimtį 
dėl Europos požiūrio į mokslinių tyrimų 
infrastruktūros (įskaitant elektroninę 
infrastruktūrą) įdiegimą, naudojimą ir 
valdymą, tai labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų inovacijų galimybių 
plėtros.

Pasiekus pelningumo pagal mastą ir apimtį 
dėl bendro ir pagal prioritetus taikomo
Europos požiūrio į aukštos kokybės ir 
pasaulinio lygio mokslinių tyrimų 
infrastruktūros (įskaitant elektroninę 
infrastruktūrą) įdiegimą, veikimą ir
naudojimą, tai labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų inovacijų galimybių 
plėtros.

Or. en

Pakeitimas 964
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veikla siekiama plėtoti Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą 2020 m. ir vėliau, 

Veikla siekiama plėtoti Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą 2020 m. ir vėliau, 
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skatinant inovacijų potencialą ir žmogiškąjį 
kapitalą, ir stiprinant Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūros politiką.

skatinant inovacijų potencialą ir 
žmogiškuosius išteklius, ir stiprinant 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
politiką.

Or. en

Pakeitimas 965
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veikla siekiama plėtoti Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą 2020 m. ir vėliau, 
skatinant inovacijų potencialą ir žmogiškąjį 
kapitalą, ir stiprinant Europos mokslinių 
tyrimų infrastruktūros politiką.

Veikla siekiama atrinkti, plėtoti ir remti 
geriausią esamą ir naują Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrą, skatinant 
inovacijų potencialą ir žmogiškąjį kapitalą, 
ir stiprinant Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros politiką.

Or. en

Pakeitimas 966
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo 
rezultatų duomenų bazės sukūrimas
Tikslas – sukurti ir padaryti prieinamą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo 
rezultatų duomenų bazę. Šia baze bus 
galima naudotis plėtojant tarptautinį 
bendradarbiavimą. Mokslinių tyrimų 
grupės ir įmonės teiks informaciją šiai 
duomenų bazei, kad padėtų sukurti 
inovacijų ir bendradarbiavimo rinką ir 
skatintų galimų partnerių susitikimus.
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Or. en

Pakeitimas 967
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama užtikrinti EMTIS įgyvendinimą ir
veikimą bei kitų pasaulinio lygmens 
mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą, 
įskaitant regioninių partnerių įrangos 
plėtrą; taip pat įdiegti ir suteikti prieigą prie 
nacionalinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūros; kurti, panaudoti ir plėtoti 
elektroninės infrastruktūros veiklą.

Siekiama užtikrinti EMTISF
įgyvendinimą, veikimą ir tarpvalstybinę 
prieigą prie jo bei kitų pasaulinio lygmens 
mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą; 
finansuoti veikimo išlaidas, turinčias 
Europos pridėtinės vertės (tarpvalstybinio 
koordinavimo veikla, tarpvalstybinė 
prieiga, atnaujinimai), įskaitant regioninių 
partnerių įrangos plėtrą; taip pat įdiegti ir 
suteikti prieigą prie nacionalinės mokslinių 
tyrimų infrastruktūros; kurti, panaudoti ir 
plėtoti elektroninės infrastruktūros veiklą.

Or. en

Pakeitimas 968
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama užtikrinti EMTIS įgyvendinimą ir 
veikimą bei kitų pasaulinio lygmens 
mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą, 
įskaitant regioninių partnerių įrangos 
plėtrą; taip pat įdiegti ir suteikti prieigą 
prie nacionalinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūros; kurti, panaudoti ir plėtoti 
elektroninės infrastruktūros veiklą.

Siekiama užtikrinti EMTISF parengimą, 
sukūrimą, įgyvendinimą ir veikimą bei 
kitų pasaulinio lygmens mokslinių tyrimų 
infrastruktūros veiklą, įskaitant regioninių 
partnerių įrangos plėtrą; nacionalinės
mokslinių tyrimų infrastruktūros
integravimą ir prieigą prie jos, kad 
Europos mokslininkai tyrėjai galėtų ja 
pasinaudoti, nepriklausomai nuo savo 
buvimo vietos, atlikdami aukščiausio lygio 
mokslinius tyrimus; kurti, panaudoti ir 
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plėtoti elektroninės infrastruktūros veiklą, 
kai Sąjungai įsikišant gaunama didelė 
pridėtinė vertė.

Or. en

Pakeitimas 969
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, 
Piotr Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama užtikrinti EMTIS įgyvendinimą ir 
veikimą bei kitų pasaulinio lygmens 
mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą, 
įskaitant regioninių partnerių įrangos 
plėtrą; taip pat įdiegti ir suteikti prieigą prie 
nacionalinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūros; kurti, panaudoti ir plėtoti 
elektroninės infrastruktūros veiklą.

Siekiama užtikrinti EMTISF įgyvendinimą 
ir veikimą bei kitų pasaulinio lygmens 
mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą, 
įskaitant regioninių partnerių įrangos 
plėtrą; taip pat įdiegti ir suteikti prieigą prie 

visai Europai ir regionams 
svarbios nacionalinės mokslinių tyrimų 
infrastruktūros; kurti, panaudoti ir plėtoti 
elektroninės infrastruktūros veiklą.

Or. en

Pakeitimas 970
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama užtikrinti EMTIS įgyvendinimą ir 
veikimą bei kitų pasaulinio lygmens 
mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą, 
įskaitant regioninių partnerių įrangos 
plėtrą; taip pat įdiegti ir suteikti prieigą 
prie nacionalinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūros; kurti, panaudoti ir plėtoti 
elektroninės infrastruktūros veiklą.

Siekiama užtikrinti EMTISF bei kitų 
pasaulinio lygmens mokslinių tyrimų 
infrastruktūros atrinkimą, įgyvendinimą ir 
veikimą, įskaitant aukštos kokybės
regioninių partnerių įrangos plėtrą; teikti 
paramą tinkamiausios ir aukštos kokybės 
nacionalinės mokslinių tyrimų 
infrastruktūros ES lygio atviros prieigos 
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veikimui; jos integravimui į ES lygio 
išskirstytą infrastruktūrą; kurti, panaudoti 
ir plėtoti elektroninės infrastruktūros 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 971
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio b punkto antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Mokslinių tyrimų infrastruktūros ir 
žmogiškojo kapitalo potencialo skatinimas 
inovacijų srityje

(b) Visai ES svarbios mokslinių tyrimų 
infrastruktūros ir žmogiškojo kapitalo 
potencialo skatinimas inovacijų srityje, 
užtikrinant paramą, paremtą 
kompetencija ir svarba visai ES.

Or. en

Pakeitimas 972
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama, kad mokslinių tyrimų 
infrastruktūra anksti perimtų technologijas, 
skatinti tyrimų ir plėtros partnerystes, 
palengvinti mokslinių tyrimų 
infrastruktūros pramoninį panaudojimą ir 
skatinti inovacijų diegimo grupių kūrimąsi. 
Šią veikla taip pat remiamas mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą valdančių ir 
administruojančių darbuotojų mokymas ir 
(arba) mainai.

Siekiama, kad mokslinių tyrimų 
infrastruktūra anksti perimtų technologijas, 
skatinti tyrimų ir plėtros partnerystes, 
palengvinti mokslinių tyrimų 
infrastruktūros pramoninį panaudojimą ir 
skatinti inovacijų diegimo grupių kūrimąsi. 
Šią veikla taip pat remiamas mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą valdančių ir 
administruojančių darbuotojų mokymas ir 
(arba) mainai. Skatinama sinergija ir 
derėjimas su „Marija Sklodovska-Kiuri“ 
veiksmais ir EIT žinių ir inovacijų 
bendrijomis.
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“

Or. en

Pakeitimas 973
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama, kad mokslinių tyrimų 
infrastruktūra anksti perimtų technologijas, 
skatinti tyrimų ir plėtros partnerystes, 
palengvinti mokslinių tyrimų 
infrastruktūros pramoninį panaudojimą ir 
skatinti inovacijų diegimo grupių kūrimąsi.
Šią veikla taip pat remiamas mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą valdančių ir 
administruojančių darbuotojų mokymas ir
(arba) mainai.

Siekiama, kad mokslinių tyrimų 
infrastruktūra anksti perimtų
pažangiausias technologijas, skatinti 
tyrimų ir plėtros partnerystes, palengvinti 
mokslinių tyrimų infrastruktūros pramoninį 
panaudojimą ir skatinti, kad jos prisidėtų 
prie inovacijų diegimo grupių kūrimosi.
Šią veikla taip pat remiamas mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą tarptautinių lygiu
valdančių ir administruojančių darbuotojų 
mokymas ir (arba) mainai.

Or. en

Pakeitimas 974
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c punkto antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros politikos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo stiprinimas

(c) Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros politikos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo stiprinimas, taip pat 
sukuriant aukšto lygio nepriklausomos 
tarpusavio peržiūros sistemą ir nustatant 
prioritetus.

Or. en
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Pakeitimas 975
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama remti partnerystes tarp 
atitinkamų politinių sprendimų priėmėjų ir 
finansavimo institucijų, orientacines ir 
stebėsenos priemones dėl sprendimų 
priėmimo ir taip pat tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklą.

Siekiama remti partnerystes tarp 
atitinkamų politinių sprendimų priėmėjų ir 
finansavimo institucijų, orientacines ir 
stebėsenos priemones dėl sprendimų 
priėmimo ir taip pat tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklą. Remiama 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
tarptautinių ryšių veikla ir teikiamos 
konsultacijos rengiant Europos strategiją, 
susijusią su tarptautiniu 
bendradarbiavimu mokslinių tyrimų 
srityje.

Or. en

Pakeitimas 976
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama remti partnerystes tarp
atitinkamų politinių sprendimų priėmėjų ir 
finansavimo institucijų, orientacines ir 
stebėsenos priemones dėl sprendimų 
priėmimo ir taip pat tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklą.

Siekiama remti atitinkamų politinių 
sprendimų priėmėjų ir finansavimo 
institucijų partnerystes, orientacines ir 
stebėsenos priemones ir įgyvendinti aukšto 
lygio nepriklausomo vertinimo sistemą ir 
kompetencija paremtą sprendimų 
priėmimo veiklą.

Or. en
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Pakeitimas 977
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c punkto 1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikėtų visapusiškai panaudoti 
nacionalines ir regionines lėšas, siekiant 
remti mokslinių tyrimų infrastruktūros 
gebėjimų stiprinimą.

Or. en

Pakeitimas 978
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. MOKSLAS VISUOMENEI IR 
VISUOMENĖJE SIEKIANT 
ATSAKINGŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR 
INOVACIJŲ
4b.1 Konkretus tikslas
Konkretus tikslas yra užmegzti 
veiksmingą mokslininkų ir visuomenės 
bendradarbiavimą, rasti naujų gabių 
žmonių, kurie galėtų dirbti mokslo srityje, 
ir sujungti į vieną mokslinę kompetenciją 
su visuomenės informavimu ir 
atsakomybe.
Dėl sparčios šiuolaikinių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų pažangos iškilo 
svarbių etinių, teisinių ir socialinių 
klausimų, kuriuos sprendžiant būtinas 
stipresnis mokslininkų ir visuomenės 
ryšys ir aktyvesnis abipusis dalyvavimas.
Siekiant surasti tinkamą sprendimą, kaip 
įveikti sunkumus, su kuriais šiuo metu 
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kovoja Europa, į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų procesą būtina įtraukti kuo 
daugiau veikėjų. Tradiciškai mokslininkų 
ir visuomenės bendravimas tėra 
vienakryptis iš viršaus į apačią – ekspertų 
piliečiams – perduodamas žinių srautas. 
Kuriant atvirą, veiksmingą ir demokratinę 
žinių visuomenę, šis žinių srautas turėtų 
būti labiau panašus į dvikryptį dialogą ir 
aktyvų bendradarbiavimą, kuris apimtų 
daugiau nei tradicinį švietimą mokslo 
klausimais ir kurį plėtojant piliečiai 
nebūtų laikomi vien mokslinių tyrimų 
rezultatų vartotojais. Šie dialogu ir 
aktyviu bendradarbiavimu pagrįsti 
santykiai be abejo leis toliau atsakingiau 
vykdyti mokslinius tyrimus ir diegti 
naujoves.
ES reikia visų gabių jos mokslininkų, kad 
sustiprėtų jos gebėjimas konkuruoti 
pasaulinėje rinkoje. Kūrybingų žmonių 
yra visur. Be to, kad iki 2020 m. Europa 
turėtų milijonu daugiau mokslininkų nei 
dabar ir pavyktų pasiekti mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros 
intensyvumo tikslą – 3 proc. BVP, 
Sąjungos jaunimas turėtų rinktis 
mokslinę karjerą;
be to, Sąjungai reikia įvairialypės darbo 
jėgos, kurioje būtų išsaugota vyrų ir 
moterų skaičiaus pusiausvyra. Vis dėlto 
įkalbėti jaunimą rinktis mokslo ir 
technologijų studijas vis sunkiai, todėl 
Europoje vis labiau nerimaujama, kad 
daugelis gabių jaunų žmonių nusprendžia 
nesiekti karjeros šiose srityse. Be to, taip 
pat būtina užtikrinti, kad žmonės, kurie 
pasirinko karjerą mokslo ar technologijų 
srityje, neprarastų susidomėjimo ir 
motyvacijos ir galėtų pasinaudoti 
asmeninio tobulėjimo galimybėmis, 
neatsisakydami pasirinktų dalykų studijų.
Taip pat, labai akivaizdus mokslo srityje 
dirbančių vyrų ir moterų skaičiaus 
skirtumas. Siekiant užtikrinti, kad ES 
finansuojama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa būtų veiksminga ir 
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efektyvi, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
šioje srityje dirba pernelyg mažai moterų 
ir kad mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje nepaisoma lyčių skirtumų.
4b.2 Loginis pagrindas ir Sąjungos 
pridėtinė vertė
Mokslo ir visuomenės bendradarbiavimo 
gerinimo siekiant platesnės socialinės ir 
politinės paramos mokslui ir 
technologijoms visose valstybėse narėse 
klausimas vis svarbesnis, o dėl dabartinės 
ekonomikos krizės jis tapo dar 
aktualesnis: demokratinėse visuomenėse, 
kai siekiama, kad pirmenybė būtų 
teikiama viešosioms investicijoms į 
mokslą, būtinas platus visuomenės ir 
politikų – kurie puoselėtų tas pačias 
mokslo vertybes, išmanytų apie jo 
procesus ir pripažintų mokslo indėlį į 
žinojimą, visuomenę ir ekonominę 
pažangą – pritarimas. Sąlygų, kuriomis 
būtų įgyjamas pasitikėjimas, negalima 
pasiekti naudojant metodą „iš viršaus į 
apačią“.
Jas galima pasiekti tik jei būtų sukurtas 
produktyvus ir turiningas mokslininkų ir 
visuomenės dialogas siekiant užtikrinti, 
kad moksliniai projektai būtų 
įgyvendinami atsakingiau ir būtų galima 
plėtoti piliečiams svarbesnes politikos 
kryptis. Įvairialypė Europos „natūralioji 
laboratorija“ ir įvairiose žemyno dalyse 
išryškėjančios skirtingos vizijos kuria jos 
pridėtinę vertę, o dėl to įvairių veikėjų 
dialogas dar svarbesnis.
Be to, tokiu interaktyviu būdu skatinant 
mokslo kultūrą, Europoje sustiprės 
demokratinės ir humanistinės vertybės, o 
tai skatins susidomėjimą mokslu ir 
technologijomis. Tinkamas Europos 
mokslo ir technologijų sistemos veikimas 
priklauso nuo gebėjimo įtraukti talentus ir 
idėjas, nepriklausomai nuo to, kur jų 
esama.
4b.3 Bendros veiklos kryptys
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Įgyvendinamomis priemonėmis reikėtų 
stengtis pritraukti naujus gabius žmones, 
kad šie rinktųsi mokslo ir technologijų 
studijas Europos akademinėse 
bendruomenėse, taip pat sumažinti ES 
mokslinių tyrimų srityje dirbančių vyrų ir 
moterų skaičiaus skirtumą. Nemažiau 
svarbu stiprinti savo gebėjimus įtraukti 
mokslines ir technologines žinias ir 
metodus į sprendimų priėmimą, kurti 
mechanizmus, kurie suteiktų galimybę 
visuomenei plačiau ir išsamiau įvertinti 
pasirinkimo galimybes, padėti užkirsti 
kelią populistiniams prieš mokslą 
nukreiptiems judėjimams ir užtikrinti, kad 
visuose inovacijų diegimo proceso 
etapuose būtų paisoma etinių ir socialinių 
vertybių.
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama šiems 
tikslams:
a) parama visuomenės dalyvavimui 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje ir 
tarpdalykinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų skatinimas, visų pirma parama 
piliečių dalyvavimui mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikloje;
b) lyčių lygybės skatinimas remiant 
pokyčius mokslinių tyrimų institucijų 
organizacinėje struktūroje ir mokslinių 
tyrimų programų projektavime. Tai apima 
įvairius aspektus, visų pirma susijusius 
su: lygybės užtikrinimu, kai mokslininkai 
siekia karjeros, kai priimami sprendimai, 
ir lyčių aspektų įtraukimu į mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklos turinį;
c) žinių apie mokslą turinčių piliečių 
ugdymas formaliu ir neformaliu švietimu 
ir mokslinės veiklos sklaida, konkrečiai 
mokslo centruose ir muziejuose, nes tai 
ypač svarbu būsimos visuomenės 
vystymuisi ir yra gyvenimo visuomenėje 
pagrindas; mokslo ir technologijų srities 
karjeros patrauklumo mokiniams 
didinimas ir tvaraus mokyklų, mokslinių 
tyrimų institucijų, pramonės ir pilietinės 
visuomenės organizacijų 



PE492.761v01-00 136/165 AM\907534LT.doc

LT

bendradarbiavimo skatinimas;
d) mokslinių tyrimų ir inovacijų etikos 
sistemos skatinimas, remiantis 
bendraisiais etikos principais, įskaitant 
tuos, kurie įtvirtinti Pagrindinių teisių 
chartijoje ir visuose atitinkamuose 
Sąjungos teisės aktuose ir konvencijose;
e) atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų 
(ypač publikacijų ir duomenų) gerinimas, 
siekiant užtikrinti skaidrumą ir subjektų 
tarpusavio pasitikėjimą, skatinti mokslo 
pažangą ir ekonominį konkurencingumą;
f) atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
valdymo sistemos sukūrimas, siekiant 
skatinti visuomenės subjektus 
(mokslininkus tyrėjus, pilietinę 
visuomenę, pramonę, politikos 
formuotojus) dirbti kartu visame 
mokslinių tyrimų ir inovacijų procese, kad 
jis, taip pat jo rezultatai ir poveikis, geriau 
derėtų su visuomenės lūkesčiais, 
poreikiais ir vertybėmis;
g) gilinti žinias apie su mokslu susijusios 
informacijos perdavimą siekiant padaryti 
mokslininkų, žiniasklaidos priemonių ir 
visuomenės bendravimą veiksmingesnį, 
stebėti, kaip piliečiai suvokia mokslą.

Or. en

Pakeitimas 979
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. PAŽANGOS SKLEIDIMAS IR 
DALYVIŲ SKAIČIAUS DIDINIMAS
4a.3 Bendros veiklos kryptys
m) teikti paramą papildomų partnerių, 
esančių šalyse, nepriklausančiose 
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esamam konsorciumui, dalyvavimui 
vykdomuose projektuose siekiant 
pagerinti kompetencijos lygį, išplėsti 
aprėptį ir paspartinti pažangą.

Or. en

Pakeitimas 980
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. PAŽANGOS SKLEIDIMAS IR 
DALYVIŲ SKAIČIAUS DIDINIMAS
Bendros veiklos kryptys
teikti paramą papildomų partnerių, 
esančių šalyse, dar nepriklausančiose 
esamam konsorciumui, dalyvavimui.

Or. en

Pakeitimas 981
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedo II dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas – išlaikyti ir vystyti 
pasaulinį pirmavimą didelio poveikio 
technologijų ir kosmoso mokslinių tyrimų 
ir inovacijų, kuriomis didinamas įvairių 
esamų ir atsirandančių pramonės šakų ir 
sektorių konkurencingumas, srityse.

Konkretus tikslas – vykdant mokslinius 
tyrimus ir inovacijas išlaikyti ir vystyti 
pasaulinį pirmavimą didelio poveikio 
technologijų, kuriomis didinamas įvairių 
esamų ir atsirandančių pramonės šakų ir 
sektorių konkurencingumas, srityse.

Or. en
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Pakeitimas 982
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasaulinė verslo aplinka sparčiai kinta, 
taigi dėl strategijos „Europa 2020“ 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslų Europos pramonei atsiranda iššūkių 
ir naujų galimybių. Europai reikia spartinti 
inovacijas, sukauptas žinias naudojant tam, 
kad būtų tobulinami ir gerinami esantys
bei kuriami nauji produktai, paslaugos ir 
rinkos. Inovacijos turėtų būti naudojamos 
plačiausia prasme, o jų naudojimas turėtų 
apimti ne vien tik verslo, organizacinius ir 
socialinius aspektus.

Pasaulinė verslo aplinka sparčiai kinta, 
taigi dėl strategijos „Europa 2020“ 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslų Europos pramonei atsiranda iššūkių 
ir naujų galimybių. Europai reikia spartinti 
inovacijas, sukauptas žinias naudojant tam, 
kad būtų tobulinama ir gerinama esančių 
produktų kokybė ir tausumas bei kuriami 
nauji produktai, paslaugos ir rinkos.
Inovacijos turėtų būti naudojamos 
plačiausia prasme, o jų naudojimas turėtų 
apimti ne vien tik verslo, organizacinius ir 
socialinius aspektus.

Or. en

Pakeitimas 983
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasaulinė verslo aplinka sparčiai kinta, 
taigi dėl strategijos „Europa 2020“ 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslų Europos pramonei atsiranda iššūkių 
ir naujų galimybių. Europai reikia spartinti 
inovacijas, sukauptas žinias naudojant tam, 
kad būtų tobulinami ir gerinami esantys bei 
kuriami nauji produktai, paslaugos ir 
rinkos. Inovacijos turėtų būti naudojamos 
plačiausia prasme, o jų naudojimas turėtų 
apimti ne vien tik verslo, organizacinius ir
socialinius aspektus.

Pasaulinė verslo aplinka sparčiai kinta, 
taigi dėl strategijos „Europa 2020“ 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
tikslų Europos pramonei atsiranda iššūkių 
ir naujų galimybių. Europai reikia spartinti 
inovacijas, sukauptas žinias naudojant tam, 
kad būtų tobulinami ir gerinami esantys bei 
kuriami nauji produktai, paslaugos ir 
rinkos. Inovacijos turėtų būti naudojamos 
plačiausia prasme, o jų naudojimas turėtų 
apimti ne vien tik verslo, organizacinius, 
socialinius ir saugumo aspektus.
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Or. en

Pakeitimas 984
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint ir toliau pirmauti pasaulinėje 
konkurencijoje tvirta technologijų baze ir 
pramonės pajėgumais, reikia daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus, vystymą, 
patvirtinimą ir bandymus informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT), nanotechnologijų, 
pažangiųjų medžiagų, biotechnologijos, 
pažangiosios gamybos ir apdirbimo bei 
kosmoso srityse.

Norint ir toliau pirmauti pasaulinėje 
konkurencijoje tvirta technologijų baze ir 
pramonės pajėgumais, reikia daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus, vystymą, 
patvirtinimą ir bandymus informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT), nanotechnologijų, 
pažangiųjų medžiagų, atsinaujinančiosios 
energijos technologijų, biotechnologijos, 
pažangiosios gamybos ir apdirbimo bei 
kosmoso srityse.

Or. en

Pagrindimas

ES buvo inovacijų atsinaujinančiosios energijos srityje lopšys ir Europos atsinaujinančiosios 
energijos pramonė kuria vis daugiau darbo vietų, suteikia daug ir didėjančių eksporto 
galimybių ir toliau pirmauja pasaulyje. Tam, kad Europa išsaugoti savo pradinį pranašumą ir 
pirmavimą pasaulyje šioje srityje, ES, teikdama paramą savo atsinaujinančiosios energijos 
pramonei, turi išlaikyti savo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros potencialą.

Pakeitimas 985
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint ir toliau pirmauti pasaulinėje 
konkurencijoje tvirta technologijų baze ir 
pramonės pajėgumais, reikia daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus, vystymą, 
patvirtinimą ir bandymus informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT), nanotechnologijų, 

Norint ir toliau pirmauti pasaulinėje 
konkurencijoje tvirta technologijų baze ir 
pramonės pajėgumais, reikia daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus, vystymą, 
patvirtinimą ir bandymus informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT), nanotechnologijų, 
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pažangiųjų medžiagų, biotechnologijos, 
pažangiosios gamybos ir apdirbimo bei 
kosmoso srityse.

kvantinių technologijų, pažangiųjų 
medžiagų, biotechnologijos, pažangiosios 
gamybos ir apdirbimo bei kosmoso srityse.

Or. en

Pakeitimas 986
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint ir toliau pirmauti pasaulinėje 
konkurencijoje tvirta technologijų baze ir 
pramonės pajėgumais, reikia daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus, vystymą, 
patvirtinimą ir bandymus informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT), nanotechnologijų, 
pažangiųjų medžiagų, biotechnologijos, 
pažangiosios gamybos ir apdirbimo bei 
kosmoso srityse.

Norint ir toliau pirmauti pasaulinėje 
konkurencijoje tvirta technologijų baze ir 
pramonės pajėgumais, reikia daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus, vystymą, 
patvirtinimą ir bandymus informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT), nanotechnologijų, 
pažangiųjų medžiagų, biotechnologijos, 
vandens technologijų, pažangiosios 
gamybos ir apdirbimo bei kosmoso srityse.

Or. en

Pakeitimas 987
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint ir toliau pirmauti pasaulinėje 
konkurencijoje tvirta technologijų baze ir 
pramonės pajėgumais, reikia daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus, vystymą, 
patvirtinimą ir bandymus informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT), nanotechnologijų, 
pažangiųjų medžiagų, biotechnologijos, 
pažangiosios gamybos ir apdirbimo bei 
kosmoso srityse.

Norint ir toliau pirmauti pasaulinėje 
konkurencijoje tvirta technologijų baze ir 
pramonės pajėgumais, reikia daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus, vystymą, 
patvirtinimą ir bandymus informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT), nanotechnologijų, 
kvantinės optikos, pažangiųjų medžiagų, 
biotechnologijos, pažangiosios gamybos, 
robotikos ir apdirbimo bei kosmoso srityse.
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Or. de

Pakeitimas 988
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonės sėkmingas didelio 
poveikio technologijų įvaldymas ir 
panaudojimas yra esminis veiksnys 
didinant Europos produktyvumą ir 
inovacijų pajėgumus, užtikrinant Europos 
pažangią, tvarią ir konkurencingą 
ekonomiką, pasaulinį pirmavimą aukštųjų 
technologijų taikymo sektoriuose ir 
galimybę ieškoti veiksmingų visuomenės 
uždavinių sprendimų. Dėl tokių veiksmų 
sklaidos per papildomus išradimus ir 
taikymą gali būti paskatinta tolesnė 
pažanga, taip iš šių technologijų, palyginti 
su bet kokia kita sritimi, gaunant didesnę 
investicinę grąžą.

Europos pramonės sėkmingas didelio 
poveikio technologijų įvaldymas ir 
panaudojimas yra esminis veiksnys 
didinant Europos produktyvumą ir 
inovacijų pajėgumus, užtikrinant Europos 
pažangią, tvarią ir konkurencingą 
ekonomiką, pasaulinį pirmavimą aukštųjų 
technologijų taikymo sektoriuose ir 
galimybę ieškoti veiksmingų visuomenės 
uždavinių sprendimų. Dėl tokių veiksmų 
sklaidos per papildomus išradimus ir 
taikymą gali būti paskatinta tolesnė 
pažanga, taip iš šių technologijų, palyginti 
su bet kokia kita sritimi, gaunant didesnę 
investicinę grąžą. Mokslinių tyrimų 
papildomų bandomųjų projektų ir jų 
pagrindu steigiamų naujų įmonių 
plėtojimas remiamas naudojant lanksčias 
priemones, pvz., atvirus konkursus.

Or. en

Pakeitimas 989
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonės sėkmingas didelio 
poveikio technologijų įvaldymas ir 
panaudojimas yra esminis veiksnys 
didinant Europos produktyvumą ir 

Europos pramonės sėkmingas didelio 
poveikio technologijų įvaldymas ir 
panaudojimas yra esminis veiksnys 
didinant Europos produktyvumą ir 
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inovacijų pajėgumus, užtikrinant Europos 
pažangią, tvarią ir konkurencingą 
ekonomiką, pasaulinį pirmavimą aukštųjų 
technologijų taikymo sektoriuose ir 
galimybę ieškoti veiksmingų visuomenės 
uždavinių sprendimų. Dėl tokių veiksmų 
sklaidos per papildomus išradimus ir 
taikymą gali būti paskatinta tolesnė 
pažanga, taip iš šių technologijų, palyginti 
su bet kokia kita sritimi, gaunant didesnę 
investicinę grąžą.

inovacijų pajėgumus, užtikrinant Europos 
pažangią, tvarią ir konkurencingą 
ekonomiką, pasaulinį pirmavimą aukštųjų 
technologijų taikymo sektoriuose ir 
galimybę ieškoti veiksmingų visuomenės 
uždavinių sprendimų. Dėl tokių veiksmų 
sklaidos per papildomus išradimus ir 
taikymą gali būti paskatinta tolesnė 
pažanga, taip iš šių technologijų, palyginti 
su bet kokia kita sritimi, gaunant didesnę 
investicinę grąžą. Mokslinių tyrimų 
pagrindu steigiamų naujų įmonių 
plėtojimas remiamas naudojant lanksčias 
priemones, pvz., atvirus konkursus.

Or. en

Pakeitimas 990
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonės sėkmingas didelio 
poveikio technologijų įvaldymas ir 
panaudojimas yra esminis veiksnys 
didinant Europos produktyvumą ir 
inovacijų pajėgumus, užtikrinant Europos 
pažangią, tvarią ir konkurencingą 
ekonomiką, pasaulinį pirmavimą aukštųjų 
technologijų taikymo sektoriuose ir 
galimybę ieškoti veiksmingų visuomenės 
uždavinių sprendimų. Dėl tokių veiksmų 
sklaidos per papildomus išradimus ir 
taikymą gali būti paskatinta tolesnė 
pažanga, taip iš šių technologijų, palyginti 
su bet kokia kita sritimi, gaunant didesnę 
investicinę grąžą.

Europos pramonės sėkmingas didelio 
poveikio technologijų įvaldymas ir 
panaudojimas yra esminis veiksnys 
didinant Europos produktyvumą ir 
inovacijų pajėgumus, užtikrinant Europos 
pažangią, tvarią ir konkurencingą 
ekonomiką, pasaulinį pirmavimą aukštųjų 
technologijų taikymo sektoriuose ir 
galimybę ieškoti visuomenės uždavinių 
veiksmingų ir tvarių sprendimų. Dėl tokių 
veiksmų sklaidos per papildomus 
išradimus ir taikymą gali būti paskatinta 
tolesnė pažanga, taip iš šių technologijų, 
palyginti su bet kokia kita sritimi, gaunant 
didesnę investicinę grąžą.

Or. en
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Pakeitimas 991
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie veiksmai padės siekti strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų 
„Inovacijų sąjunga“, „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“, „Globalizacijos eros 
pramonės politika“ ir „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“ ir Europos 
Sąjungos kosmoso politikos tikslų.

Šie veiksmai padės siekti strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų 
„Inovacijų sąjunga“, „Tausiai išteklius 
naudojanti Europa“, „Globalizacijos eros 
pramonės politika“ ir „Europos 
skaitmeninė darbotvarkė“ ir Europos 
Sąjungos saugumo strategijos bei Europos 
Sąjungos kosmoso politikos tikslų.

Or. en

Pakeitimas 992
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
vykdoma veikla pirmiausia bus grindžiama
pramonės ir verslo bei mokslinių tyrimų
bendruomenės nustatytomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkėmis, daug 
dėmesio skiriant privačiojo sektoriaus 
investicijų veiksmingumo didinimui.

Pagal tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
vykdoma veikla pirmiausia bus grindžiama 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
darbotvarkėmis, nustatytomis kartu su 
pramonės ir verslo atstovais, mokslinių 
tyrimų bendruomenėmis bei kitomis 
suinteresuotųjų šalių organizacijomis, 
pvz., pilietinės visuomenės 
organizacijomis; šia veikla bus siekiama 
ne tik spręsti bendrus poreikius ir 
problemas konkrečiame sektoriuje, bet ir 
remti politikos tikslų įgyvendinimą tuose 
konkrečiuose sektoriuose; veikla bus 
vykdoma daug dėmesio skiriant privačiojo 
sektoriaus investicijų veiksmingumo 
didinimui.
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Or. en

Pakeitimas 993
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
vykdoma veikla pirmiausia bus grindžiama 
pramonės ir verslo bei mokslinių tyrimų
bendruomenės nustatytomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkėmis, daug 
dėmesio skiriant privačiojo sektoriaus 
investicijų veiksmingumo didinimui.

Pagal tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
vykdoma veikla pirmiausia bus grindžiama 
pramonės ir verslo kartu su mokslinių 
tyrimų bendruomene ir Europos 
technologijų platformomis nustatytomis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
darbotvarkėmis, daug dėmesio skiriant 
privačiojo sektoriaus investicijų 
veiksmingumo didinimui.

Or. en

Pakeitimas 994
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
vykdoma veikla pirmiausia bus grindžiama 
pramonės ir verslo bei mokslinių tyrimų 
bendruomenės nustatytomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkėmis, daug 
dėmesio skiriant privačiojo sektoriaus 
investicijų veiksmingumo didinimui.

Pagal tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
vykdoma veikla pirmiausia bus grindžiama 
pramonės, verslo, MVĮ ir mokslinių tyrimų 
bendruomenės nustatytomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkėmis, daug 
dėmesio skiriant privačiojo sektoriaus 
investicijų veiksmingumo didinimui ir 
inovacijoms.

Or. en
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Pakeitimas 995
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus remiamas didelio poveikio 
technologijų įtraukimas į visuomenės 
uždavinių ir atitinkamų iššūkių sprendimą. 
Didelio poveikio technologijų taikymas, 
kurio negalima priskirti prioritetui 
„Visuomenės uždaviniai“, tačiau kuris 
svarbus Europos pramonės 
konkurencingumo didinimui, bus remiamas 
pagal tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“.

Bus remiamas didelio poveikio 
technologijų įtraukimas į visuomenės 
uždavinių ir atitinkamų iššūkių sprendimą. 
Didelio poveikio technologijų taikymas, 
kurio negalima priskirti prioritetui 
„Visuomenės uždaviniai“, tačiau kuris 
svarbus Europos pramonės 
konkurencingumo didinimui, bus remiamas 
pagal tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“.
Siekiant pagal prioritetą „Visuomenės 
uždaviniai“ veiksmingai pritaikyti didelio 
poveikio informacines ir ryšių 
technologijas, turi būti sukurtas 
koordinavimo mechanizmas.

Or. en

Pakeitimas 996
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis metodas apims darbotvarkėje nustatytas 
veiklos rūšis ir platesnes sritis, skirtas 
skatinti vykdyti naujoviškus projektus ir 
revoliucinius sprendimus. Didžiausias 
dėmesys bus skiriamas moksliniams 
tyrimams ir plėtrai, didelio masto 
bandomajai ir demonstracinei veiklai, 
bandomiesiems stendams ir „gyvosioms 
laboratorijoms“, prototipų gamybai ir
produktų patvirtinimui bandomosiose 
linijose. Veikla bus siekiama padidinti 

Šis metodas apims darbotvarkėje nustatytas 
veiklos rūšis ir platesnes sritis, skirtas 
skatinti vykdyti naujoviškus projektus ir 
revoliucinius sprendimus. Didžiausias 
dėmesys bus skiriamas moksliniams 
tyrimams ir plėtrai ikikomerciniais ir 
ikikonkurenciniais etapais. Finansavimo 
tikslas – įveikti bendrąsias technologines 
kliūtis, o ne atrinkti laimėtojus ar 
finansuoti tam tikras produktų linijas.
Veikla suprojektuojama taip, kad būtų 
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pramonės konkurencingumą skatinant 
pramonę, visų pirma MVĮ, daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas.

paskatinamas pramoninis 
konkurencingumas, skatinant pramonę
gerinti visų pirma savo išteklių ir 
energijos efektyvumą, didinti savo 
investicijas į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas. Šia veikla visų pirma bus 
remiamos MVĮ galimybės gauti geresnę 
prieigą prie mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklos.

Or. en

Pakeitimas 997
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šis metodas apims darbotvarkėje nustatytas 
veiklos rūšis ir platesnes sritis, skirtas 
skatinti vykdyti naujoviškus projektus ir 
revoliucinius sprendimus. Didžiausias 
dėmesys bus skiriamas moksliniams 
tyrimams ir plėtrai, didelio masto 
bandomajai ir demonstracinei veiklai, 
bandomiesiems stendams ir „gyvosioms 
laboratorijoms“, prototipų gamybai ir 
produktų patvirtinimui bandomosiose 
linijose. Veikla bus siekiama padidinti 
pramonės konkurencingumą skatinant 
pramonę, visų pirma MVĮ, daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas. Tiesioginė tolesnė projektų 
veikla, pvz., bandomoji, demonstracinė 
veikla ir pateikimas rinkai remiamas 
naudojant lanksčias priemones, pvz., 
atvirus konkursus.

Or. en

Pakeitimas 998
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šis metodas apims darbotvarkėje nustatytas 
veiklos rūšis ir platesnes sritis, skirtas 
skatinti vykdyti naujoviškus projektus ir 
revoliucinius sprendimus. Didžiausias 
dėmesys bus skiriamas moksliniams 
tyrimams ir plėtrai, didelio masto 
bandomajai ir demonstracinei veiklai, 
bandomiesiems stendams ir „gyvosioms 
laboratorijoms“, prototipų gamybai ir 
produktų patvirtinimui bandomosiose 
linijose. Veikla bus siekiama padidinti 
pramonės konkurencingumą skatinant 
pramonę, visų pirma MVĮ, daugiau 
investuoti į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas. Tiesioginė tolesnė projektų 
veikla, pvz., bandomoji, demonstracinė 
veikla ir pateikimas rinkai remiamas 
naudojant lanksčias priemones, pvz., 
atvirus konkursus.

Or. en

Pakeitimas 999
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis metodas apims darbotvarkėje nustatytas 
veiklos rūšis ir platesnes sritis, skirtas 
skatinti vykdyti naujoviškus projektus ir 
revoliucinius sprendimus. Didžiausias 
dėmesys bus skiriamas moksliniams 
tyrimams ir plėtrai, didelio masto 
bandomajai ir demonstracinei veiklai, 
bandomiesiems stendams ir „gyvosioms 
laboratorijoms“, prototipų gamybai ir 
produktų patvirtinimui bandomosiose 

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

patvirtinimui bandomosiose linijose. 
Veikla bus siekiama padidinti pramonės 
konkurencingumą skatinant pramonę, visų 
pirma MVĮ, daugiau investuoti į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 1000
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1001
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina, Piotr 
Borys

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dešimta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Daug dėmesio bus skiriama mažo ir 
vidutinio masto projektams.

Or. en

Pakeitimas 1002
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 1003
Herbert Reul

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, kvantinės 
technologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, konvergencija ir naudingas 
DPT bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso,
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Or. en
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Pakeitimas 1004
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, ekologinės inovacijos,
biotechnologijos, pažangiosios medžiagos 
ir pažangiosios gamybos sistemos. Šios 
daug dalykų apimančios žinios ir 
investicijoms imlios technologijos apima 
daug skirtingų sektorių ir sudaro sąlygas 
Europos pramonei turėti žymų 
konkurencinį pranašumą. Integruotas 
požiūris, derinių skatinimas, konvergencija
ir naudingas DPT bendradarbiavimo 
poveikis įvairiems inovacijų ciklams ir 
vertės grandinėms gali duoti daug žadančių 
mokslinių tyrimų rezultatų ir atverti kelią 
naujoms pramonės technologijoms, 
produktams, paslaugoms ir naujoviškam 
taikymui (pvz. kosmoso, transporto, 
aplinkos, sveikatos ir pan. srityse). Todėl 
dažna DPT ir daug galimybių teikiančių 
technologijų tarpusavio sąveika bus 
lanksčiai panaudota kaip svarbus inovacijų 
šaltinis. Tai papildys paramą DPT 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurią gali teikti nacionalinės ar regioninės 
valdžios institucijos iš sanglaudos politikos 
fondų lėšų pagal pažangiosios 
specializacijos strategijas.

Or. en

Pakeitimas 1005
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
vandens technologijos, pažangiosios 
medžiagos ir pažangiosios gamybos 
sistemos. Šios daug dalykų apimančios 
žinios ir investicijoms imlios technologijos 
apima daug skirtingų sektorių ir sudaro 
sąlygas Europos pramonei turėti žymų 
konkurencinį pranašumą. Integruotas 
požiūris, derinių skatinimas, konvergencija
ir naudingas DPT bendradarbiavimo 
poveikis įvairiems inovacijų ciklams ir 
vertės grandinėms gali duoti daug žadančių 
mokslinių tyrimų rezultatų ir atverti kelią 
naujoms pramonės technologijoms, 
produktams, paslaugoms ir naujoviškam 
taikymui (pvz. kosmoso, transporto, 
aplinkos, sveikatos ir pan. srityse). Todėl 
dažna DPT ir daug galimybių teikiančių 
technologijų tarpusavio sąveika bus 
lanksčiai panaudota kaip svarbus inovacijų 
šaltinis. Tai papildys paramą DPT 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurią gali teikti nacionalinės ar regioninės 
valdžios institucijos iš sanglaudos politikos 
fondų lėšų pagal pažangiosios 
specializacijos strategijas.

Or. en

Pakeitimas 1006
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, konvergencija ir naudingas 
DPT bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos, žemės ūkio
ir pan. srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Or. en

Pakeitimas 1007
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
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poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, konvergencija ir naudingas 
DPT bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos, žemės ūkio
ir pan. srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Or. en

Pakeitimas 1008
Kent Johansson, Marit Paulsen, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
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nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, konvergencija ir naudingas 
DPT bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos, žemės ūkio
ir pan. srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Or. en

Pagrindimas

Didelio poveikio ir kompleksinių technologijų taikymas žemės ūkio srityje atveria daug 
galimybių.

Pakeitimas 1009
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“
elementas yra didelio poveikio 

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
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technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, konvergencija ir naudingas 
DPT bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos, žemės ūkio
ir pan. srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Or. en

Pagrindimas

Didelio poveikio ir kompleksinių technologijų taikymas žemės ūkio srityje atveria daug 
galimybių, visų pirma pirminiame žemės ūkio sektoriuje, kuris atlieka labai svarbų vaidmenį
skatinant Europos žemės ūkio konkurencingumą.

Pakeitimas 1010
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
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poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų
mokslinių (visų pirma matematikos) ir 
technologijų tyrimų sektorių ir sudaro 
sąlygas Europos pramonei turėti žymų 
konkurencinį pranašumą. Integruotas 
požiūris, derinių skatinimas, konvergencija
ir naudingas DPT bendradarbiavimo 
poveikis įvairiems inovacijų ciklams ir 
vertės grandinėms gali duoti daug žadančių
teorinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Or. en

Pakeitimas 1011
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
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technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms ir 
naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
robotika, nanotechnologijos, kvantinė 
optika, biotechnologijos, pažangiosios 
medžiagos ir pažangiosios gamybos 
sistemos. Šios daug dalykų apimančios 
žinios ir investicijoms imlios technologijos 
apima daug skirtingų sektorių ir sudaro 
sąlygas Europos pramonei turėti žymų 
konkurencinį pranašumą. Integruotas 
požiūris, derinių skatinimas, konvergencija
ir naudingas DPT bendradarbiavimo 
poveikis įvairiems inovacijų ciklams ir 
vertės grandinėms gali duoti daug žadančių 
mokslinių tyrimų rezultatų ir atverti kelią 
naujoms pramonės technologijoms, 
produktams, paslaugoms ir naujoviškam 
taikymui (pvz. kosmoso, transporto, 
aplinkos, sveikatos ir pan. srityse). Todėl 
dažna DPT ir daug galimybių teikiančių 
technologijų tarpusavio sąveika bus 
lanksčiai panaudota kaip svarbus inovacijų 
šaltinis. Tai papildys paramą DPT 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurią gali teikti nacionalinės ar regioninės 
valdžios institucijos iš sanglaudos politikos 
fondų lėšų pagal pažangiosios 
specializacijos strategijas.

Or. de

Pakeitimas 1012
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto trylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų didelio poveikio ir pramonės 
technologijų, įskaitant DPT, atžvilgiu 
pagrindinis tikslas bus skatinti technologijų 
tarpusavio sąveiką ir jas taikyti 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinius. Į tai 
bus visapusiškai atsižvelgta rengiant ir 

Visų didelio poveikio ir pramonės 
technologijų, įskaitant DPT, atžvilgiu 
pagrindinis tikslas bus skatinti technologijų 
tarpusavio sąveiką ir jas taikyti 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinius. Į tai 
bus visapusiškai atsižvelgta rengiant ir 
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įgyvendinant darbotvarkes ir prioritetus. 
Todėl reikia, kad nustatant ir įgyvendinant 
prioritetus visapusiškai dalyvautų 
skirtingus lūkesčius turinčios 
suinteresuotosios šalys. Tam tikrais 
atvejais reikės veiksmų, kurie bendrai 
finansuojami per didelio poveikio ir 
pramonės technologijas, ir sprendžiant 
atitinkamus visuomenės uždavinius. Tai 
apims bendrą finansavimą viešosioms ir 
privačioms partnerystėms, kuriomis 
siekiama sukurti technologijas ir jas 
taikyti sprendžiant visuomenės 
uždavinius.

įgyvendinant darbotvarkes ir prioritetus. 
Todėl reikia, kad nustatant ir įgyvendinant 
prioritetus visapusiškai dalyvautų 
skirtingus lūkesčius turinčios 
suinteresuotosios šalys.

Or. en

Pagrindimas

Panaikinti ribas tarp ramsčių ir biudžeto sukuriant bendrą VPSP finansavimą pagal 
prioritetus „Visuomenės uždaviniai“ ir „Pirmavimas pramonės srityje“ yra nepriimtina. Šios 
VPSP galėtų paprasčiausiai sunaudoti didelę dalį pinigų.

Pakeitimas 1013
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto trylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų didelio poveikio ir pramonės 
technologijų, įskaitant DPT, atžvilgiu 
pagrindinis tikslas bus skatinti technologijų 
tarpusavio sąveiką ir jas taikyti 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinius. Į tai 
bus visapusiškai atsižvelgta rengiant ir 
įgyvendinant darbotvarkes ir prioritetus. 
Todėl reikia, kad nustatant ir įgyvendinant 
prioritetus visapusiškai dalyvautų 
skirtingus lūkesčius turinčios 
suinteresuotosios šalys. Tam tikrais 
atvejais reikės veiksmų, kurie bendrai 
finansuojami per didelio poveikio ir 
pramonės technologijas, ir sprendžiant 
atitinkamus visuomenės uždavinius. Tai 

Visų didelio poveikio ir pramonės 
technologijų, įskaitant DPT, atžvilgiu 
pagrindinis tikslas bus skatinti technologijų 
tarpusavio sąveiką ir jas taikyti 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinius. Į tai 
bus visapusiškai atsižvelgta rengiant ir 
įgyvendinant darbotvarkes ir prioritetus. 
Todėl reikia, kad nustatant ir įgyvendinant 
prioritetus visapusiškai dalyvautų 
skirtingus lūkesčius turinčios 
suinteresuotosios šalys, įskaitant pilietinę 
visuomenę. Tam tikrais atvejais reikės 
veiksmų, kurie bendrai finansuojami per
didelio poveikio ir pramonės technologijas, 
ir sprendžiant atitinkamus visuomenės 
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apims bendrą finansavimą viešosioms ir 
privačioms partnerystėms, kuriomis 
siekiama sukurti technologijas ir jas taikyti 
sprendžiant visuomenės uždavinius.

uždavinius. Tai apims bendrą finansavimą 
viešosioms ir privačioms partnerystėms bei 
partnerystėms su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, kuriomis siekiama sukurti 
technologijas bei inovacijas ir jas taikyti 
sprendžiant visuomenės uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 1014
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto trylikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų didelio poveikio ir pramonės 
technologijų, įskaitant DPT, atžvilgiu 
pagrindinis tikslas bus skatinti technologijų 
tarpusavio sąveiką ir jas taikyti 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinius. Į tai 
bus visapusiškai atsižvelgta rengiant ir 
įgyvendinant darbotvarkes ir prioritetus. 
Todėl reikia, kad nustatant ir įgyvendinant 
prioritetus visapusiškai dalyvautų 
skirtingus lūkesčius turinčios 
suinteresuotosios šalys. Tam tikrais 
atvejais reikės veiksmų, kurie bendrai 
finansuojami per didelio poveikio ir 
pramonės technologijas, ir sprendžiant 
atitinkamus visuomenės uždavinius. Tai 
apims bendrą finansavimą viešosioms ir 
privačioms partnerystėms, kuriomis 
siekiama sukurti technologijas ir jas taikyti 
sprendžiant visuomenės uždavinius.

Visų didelio poveikio ir pramonės 
technologijų, įskaitant DPT, atžvilgiu 
pagrindinis tikslas bus skatinti technologijų 
tarpusavio sąveiką ir jas taikyti 
atsižvelgiant į visuomenės uždavinius. Į tai 
bus visapusiškai atsižvelgta rengiant ir 
įgyvendinant darbotvarkes ir prioritetus. 
Todėl reikia, kad nustatant ir įgyvendinant 
prioritetus visapusiškai dalyvautų 
skirtingus lūkesčius turinčios 
suinteresuotosios šalys. Tam tikrais 
atvejais reikės veiksmų, kurie bendrai 
finansuojami per didelio poveikio ir 
pramonės technologijas, ir sprendžiant 
atitinkamus visuomenės uždavinius. Tai 
apims bendrą finansavimą viešosioms ir 
privačioms partnerystėms bei 
partnerystėms su pilietinės visuomenės 
organizacijomis, kuriomis siekiama sukurti 
technologijas bei metodus ir juos taikyti 
sprendžiant visuomenės uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 1015
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso sektorius sparčiai vystosi ir 
daugeliui šiuolaikinės visuomenės sektorių 
teikia gyvybiškai svarbią informaciją, 
tenkina visuomenės pagrindinius poreikius, 
sprendžia visuotinius mokslinius klausimus 
ir užtikrina Sąjungos kaip pagrindinio 
veikėjo poziciją tarptautinėje arenoje. 
Kosmoso moksliniai tyrimai yra visos 
kosmose vykdomos veiklos pagrindas, 
tačiau jie šiuo metu vykdomi pagal atskiras 
nacionalines programose kai kuriose 
Sąjungos valstybėse narėse. Reikia 
Europos lygmens koordinavimo ir 
investicijų į kosmoso mokslinius tyrimus, 
(žr. SESV 189 straipsnį) siekiant išlaikyti 
konkurencinį pranašumą, apsaugoti 
Sąjungos kosmoso infrastruktūrą, kaip 
antai „Galileo“, ir išlaikyti būsimą 
Sąjungos vaidmenį kosmoso srityje. Be to, 
naujoviškos vartotojų grandies paslaugos ir 
taikomosios programos, naudojančios iš 
kosmoso gautą informaciją, yra svarbus 
augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinis.

Kosmoso sektorius sparčiai vystosi ir 
daugeliui šiuolaikinės visuomenės sektorių 
teikia gyvybiškai svarbią informaciją, 
tenkina visuomenės pagrindinius poreikius, 
sprendžia visuotinius mokslinius klausimus 
ir užtikrina Sąjungos kaip pagrindinio 
veikėjo poziciją tarptautinėje arenoje. 
Kosmoso moksliniai tyrimai yra visos 
kosmose vykdomos veiklos pagrindas, 
tačiau jie šiuo metu vykdomi pagal atskiras 
nacionalines programas kai kuriose 
Sąjungos valstybėse narėse. Reikia 
Europos lygmens koordinavimo ir 
investicijų į kosmoso mokslinius tyrimus, 
(žr. SESV 189 straipsnį) siekiant išlaikyti 
konkurencinį pranašumą ir išlaikyti būsimą 
Sąjungos vaidmenį kosmoso srityje. Be to, 
naujoviškos vartotojų grandies paslaugos ir 
prietaikos, naudojančios iš kosmoso gautą 
informaciją, gali būti svarbus augimo ir 
darbo vietų kūrimo šaltinis.

Or. en

Pagrindimas

Programa „Horizontas 2020“ neturėtų būti finansuojama kosmoso infrastruktūra, tik 
kosmoso tyrimai, įskaitant palydovinės navigacijos taikomąsias programas.

Pakeitimas 1016
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso sektorius sparčiai vystosi ir Kosmoso sektorius sparčiai vystosi ir 
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daugeliui šiuolaikinės visuomenės sektorių 
teikia gyvybiškai svarbią informaciją, 
tenkina visuomenės pagrindinius poreikius, 
sprendžia visuotinius mokslinius klausimus 
ir užtikrina Sąjungos kaip pagrindinio 
veikėjo poziciją tarptautinėje arenoje. 
Kosmoso moksliniai tyrimai yra visos 
kosmose vykdomos veiklos pagrindas, 
tačiau jie šiuo metu vykdomi pagal 
atskiras nacionalines programose kai 
kuriose Sąjungos valstybėse narėse. 
Reikia Europos lygmens koordinavimo ir 
investicijų į kosmoso mokslinius tyrimus, 
(žr. SESV 189 straipsnį) siekiant išlaikyti 
konkurencinį pranašumą, apsaugoti 
Sąjungos kosmoso infrastruktūrą, kaip 
antai „Galileo“, ir išlaikyti būsimą 
Sąjungos vaidmenį kosmoso srityje. Be to, 
naujoviškos vartotojų grandies paslaugos ir 
taikomosios programos, naudojančios iš 
kosmoso gautą informaciją, yra svarbus 
augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinis.

daugeliui šiuolaikinės visuomenės sektorių 
teikia gyvybiškai svarbią informaciją, 
tenkina visuomenės pagrindinius poreikius, 
sprendžia visuotinius mokslinius klausimus 
ir užtikrina Sąjungos kaip pagrindinio 
veikėjo poziciją tarptautinėje arenoje. 
Kosmoso moksliniai tyrimai yra visos 
kosmose vykdomos veiklos pagrindas. 
Reikia Europos lygmens koordinavimo ir 
investicijų į kosmoso mokslinius tyrimus, 
(žr. SESV 189 straipsnį) siekiant išlaikyti 
konkurencinį pranašumą, apsaugoti 
Sąjungos kosmoso infrastruktūrą, kaip 
antai „Galileo“, ir išlaikyti būsimą 
Sąjungos vaidmenį kosmoso srityje. To 
siekiama glaudžiai bendradarbiaujant su 
nacionalinėmis kosmoso agentūromis ir 
Europos kosmoso agentūra. Be to, 
naujoviškos vartotojų grandies paslaugos ir 
prietaikos, naudojančios iš kosmoso gautą 
informaciją, yra svarbus augimo ir darbo 
vietų kūrimo šaltinis, o jų plėtojimas 
suteikia Sąjungai svarbią galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatytas bendradarbiavimas su valstybių narių kosmoso agentūromis, kai tai 
tinkama.

Pakeitimas 1017
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso sektorius sparčiai vystosi ir 
daugeliui šiuolaikinės visuomenės sektorių 
teikia gyvybiškai svarbią informaciją, 
tenkina visuomenės pagrindinius poreikius, 
sprendžia visuotinius mokslinius klausimus 
ir užtikrina Sąjungos kaip pagrindinio 
veikėjo poziciją tarptautinėje arenoje.

Kosmoso sektorius sparčiai vystosi ir 
daugeliui šiuolaikinės visuomenės sektorių 
teikia gyvybiškai svarbią informaciją, 
tenkina visuomenės pagrindinius poreikius, 
sprendžia visuotinius mokslinius klausimus 
ir užtikrina Sąjungos kaip pagrindinio 
veikėjo poziciją tarptautinėje arenoje.
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Kosmoso moksliniai tyrimai yra visos 
kosmose vykdomos veiklos pagrindas, 
tačiau jie šiuo metu vykdomi pagal atskiras 
nacionalines programose kai kuriose 
Sąjungos valstybėse narėse. Reikia 
Europos lygmens koordinavimo ir 
investicijų į kosmoso mokslinius tyrimus,
(žr. SESV 189 straipsnį) siekiant išlaikyti 
konkurencinį pranašumą, apsaugoti 
Sąjungos kosmoso infrastruktūrą, kaip 
antai „Galileo“, ir išlaikyti būsimą 
Sąjungos vaidmenį kosmoso srityje. Be to, 
naujoviškos vartotojų grandies paslaugos ir 
taikomosios programos, naudojančios iš 
kosmoso gautą informaciją, yra svarbus 
augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinis.

Kosmoso moksliniai tyrimai yra visos 
kosmose vykdomos veiklos pagrindas, 
tačiau jie šiuo metu vykdomi pagal atskiras 
nacionalines programas kai kuriose 
Sąjungos valstybėse narėse. Reikia 
Europos lygmens koordinavimo ir 
investicijų į kosmoso mokslinius tyrimus,
(žr. SESV 189 straipsnį) siekiant išlaikyti 
konkurencinį pranašumą, pvz., labai 
konkurencinguose verslo sektoriuose, 
tokiuose, kaip telekomunikacijų sektorius,
apsaugoti Sąjungos kosmoso 
infrastruktūrą, kaip antai „Galileo“, ir 
išlaikyti būsimą Sąjungos vaidmenį
visuose kosmoso pramonės sektoriuose, 
kurie sprendžia iššūkius, su kuriais 
susiduria ES visuomenės ir (arba) 
kuriuose sukuriama daug aukštos 
kvalifikacijos darbo vietų, esančių 
Europoje. Be to, naujoviškos vartotojų 
grandies paslaugos ir prietaikos, 
naudojančios iš kosmoso gautą 
informaciją, taip pat yra svarbus augimo ir 
darbo vietų kūrimo šaltinis.

Or. fr

Pakeitimas 1018
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto septyniolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa gali pasiekti kritinę masę 
naudodama partnerystes, grupes ir tinklus, 
standartizavimą, skatindama 
bendradarbiavimą įvairiose mokslinėse ir 
technologinėse disciplinose bei 
sektoriuose, kurių mokslinių tyrimų ir 
vystymo poreikiai panašūs, taip 
sudarydama sąlygas naujoms 
technologijoms ir revoliuciniams bei 
naujoviškiems sprendimams.

Europa gali pasiekti kritinę masę 
naudodama partnerystes, grupes ir tinklus, 
standartizavimą, skatindama 
bendradarbiavimą įvairiose mokslinėse ir 
technologinėse disciplinose bei 
sektoriuose, kurių mokslinių tyrimų ir 
vystymo poreikiai panašūs, taip 
sudarydama sąlygas naujoms 
technologijoms ir revoliuciniams bei 
naujoviškiems sprendimams. Šioje srityje 
pagrindinis finansavimo tikslas yra 
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bendradarbiavimo projektai.

Or. de

Pakeitimas 1019
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto aštuoniolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi šie aspektai labai svarbūs sprendžiant 
konkurencingumo klausimą: mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkių rengimas 
ir įgyvendinimas per viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystes, veiksmingų 
pramonės ir mokslo ryšių kūrimas, 
papildomų investicijų pritraukimas, 
galimybės naudoti rizikos kapitalą, 
ikiprekybinių pirkimų ir naujoviškų 
produktų bei paslaugų pirkimų 
standartizavimas ir rėmimas.

Visi šie aspektai labai svarbūs sprendžiant 
konkurencingumo klausimą: mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkių rengimas 
ir įgyvendinimas naudojant Europos 
technologijų platformas ir viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystes, 
veiksmingų pramonės ir mokslo ryšių 
kūrimas, papildomų investicijų 
pritraukimas, galimybės naudoti rizikos 
kapitalą, ikiprekybinių pirkimų ir 
naujoviškų produktų bei paslaugų pirkimų 
standartizavimas ir rėmimas.

Or. en

Pakeitimas 1020
Catherine Trautmann

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvidešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos lygmens bendradarbiavimu taip 
pat galima padidinti prekybos galimybes 
rengiant naujiems atsirandantiems 
produktams ir paslaugoms bei 
technologijoms skirtus Europos ar 
tarptautinius standartus. Bus skatinama 
standartizavimo rėmimo veikla ir sąveikos, 
saugos bei išankstinio reguliavimo veikla.

Sąjungos lygmens bendradarbiavimu taip 
pat padidinamos prekybos galimybes 
rengiant naujiems atsirandantiems 
produktams ir paslaugoms bei 
technologijoms skirtus Europos ar 
tarptautinius standartus. Parengus šiuos 
standartus būtų sukuriama teigiama 
dinamika, kylanti iš konsultacijų su 
visomis šio sektoriaus mokslo ir pramonės 
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suinteresuotosiomis šalimis. Bus 
skatinama standartizavimo rėmimo veikla 
ir sąveikos, saugos bei išankstinio 
reguliavimo veikla.

Or. fr


