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Pakeitimas 109
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti 
prie pirmaujančios pramonės kūrimo, ūkio
ir užimtumo augimo Europoje; jis turėtų 
išreikšti 2010 m. spalio 6 d. Komisijos 
komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga“ strateginę viziją, 
kurioje Komisija įsipareigojo iš esmės 
palengvinti dalyvių įsijungimo taisykles;

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti 
prie piliečių gerbūvio, ekonomikos 
vystymo, aplinkos tvarumo, pirmaujančios 
pramonės kūrimo, gerovės ir užimtumo 
augimo Europoje; jis turėtų išreikšti 
2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikato 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Strategijos „Europa 
2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų 
sąjunga“ strateginę viziją, kurioje Komisija 
įsipareigojo iš esmės palengvinti dalyvių 
įsijungimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 110
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti 
prie pirmaujančios pramonės kūrimo, ūkio
ir užimtumo augimo Europoje; jis turėtų 
išreikšti 2010 m. spalio 6 d. Komisijos
komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga“ strateginę viziją, 
kurioje Komisija įsipareigojo iš esmės 

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti 
prie piliečių gerbūvio, ekonomikos
vystymo, aplinkos tvarumo, pirmaujančios 
pramonės kūrimo, gerovės ir užimtumo 
augimo Europoje; jis turėtų išreikšti 
2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikato 
Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui 
ir Regionų komitetui „Strategijos „Europa 
2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų 
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palengvinti dalyvių įsijungimo taisykles; sąjunga“ strateginę viziją, kurioje Komisija 
įsipareigojo iš esmės palengvinti dalyvių 
įsijungimo taisykles;

Or. es

Pagrindimas

Tuo įvedamas visas rinkinys tikslų, kurie turėtų būti pasiekti įgyvendinant strategiją 
„Horizontas 2020“ ir visapusiškai atitinka strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Pakeitimas 111
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti 
prie pirmaujančios pramonės kūrimo, ūkio
ir užimtumo augimo Europoje; jis turėtų 
išreikšti 2010 m. spalio 6 d. Komisijos 
komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga“ strateginę viziją, 
kurioje Komisija įsipareigojo iš esmės 
palengvinti dalyvių įsijungimo taisykles;

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti 
prie piliečių gerbūvio, ekonomikos 
vystymo, ekologinio tvarumo, 
pirmaujančios pramonės kūrimo, gerovės ir 
užimtumo augimo Europoje; jis turėtų 
išreikšti 2010 m. spalio 6 d. Komisijos 
komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga“ strateginę viziją, 
kurioje Komisija įsipareigojo iš esmės 
palengvinti dalyvių įsijungimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti 
prie pirmaujančios pramonės kūrimo, ūkio 
ir užimtumo augimo Europoje; jis turėtų 
išreikšti 2010 m. spalio 6 d. Komisijos 
komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos 
„Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva 
„Inovacijų sąjunga“ strateginę viziją, 
kurioje Komisija įsipareigojo iš esmės 
palengvinti dalyvių įsijungimo taisykles;

(2) „Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas siekiant tiesiogiai prisidėti 
prie pirmaujančios pramonės kūrimo, 
tvaraus ūkio ir užimtumo augimo 
Europoje; jis turėtų išreikšti 2010 m. spalio 
6 d. Komisijos komunikato Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ 
strateginę viziją, kurioje Komisija 
įsipareigojo iš esmės palengvinti dalyvių 
įsijungimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 113
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) „Horizontas 2020“ turėtų palaikyti 
Europos mokslinių tyrimų erdvės, kurioje 
laisvai vyksta mokslo darbuotojų, 
mokslinių žinių ir technologijų apykaita, 
kūrimą ir veikimą stiprindamas Sąjungos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą, ypač 
nuoseklaus taisyklių rinkinio taikymu;

(3) „Horizontas 2020“ turėtų palaikyti 
Europos mokslinių tyrimų erdvės, kurioje 
laisvai vyksta mokslo darbuotojų, 
mokslinių žinių ir technologijų apykaita, 
kūrimą ir veikimą stiprindamas tiek 
Sąjungos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą, tiek bendradarbiavimą 
valstybių narių viduje, ypač nuoseklaus 
taisyklių rinkinio taikymu;

Or. en

Pakeitimas 114
Patrizia Toia

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

(3a) Norint suteikti galimybę naudotis
patentinėmis paraiškomis, standartais, 
publikacijomis arba bet kokiomis kitomis 
sklaidos priemonėmis (taip pat ir 
elektroninio pavidalo), susijusiomis su 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamo projekto rezultatais, būtina 
visiems užtikrinti galimybę naudotis 
prieinamais formatais. Prieinami 
formatai apima, tačiau neapsiriboja, 
stambiu šriftu, Brailio raštu, lengvai 
skaitomu tekstu, garso, vaizdo bei 
elektroniniu formatais.

Or. en

Pagrindimas

Neįgaliems asmenims reikėtų sutiekti lygias galimybes naudotis patentinėmis paraiškomis, 
standartais, publikacijomis arba bet kokiomis kitomis sklaidos priemonėmis (taip pat ir 
elektroninio pavidalo), susijusiomis su programos „Horizontas 2020“ finansuojamo projekto 
rezultatais. Tuo labiau kai tai finansuojama iš valstybės lėšų.

Pakeitimas 115
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Programos „Horizontas 2020“ reikia 
užtikrinti finansavimą visiems siekiant 
kompensuoti visas papildomas išlaidas, 
susijusias su neįgalių mokslininkų ir kitų 
asmenų dalyvavimu programos 
„Horizontas 2020“ finansuojamuose 
projektuose. Visos su neįgalumu 
susijusios papildomos išlaidos turi būti 
kompensuojamos. Tokios išlaidos apima, 
tačiau neapsiriboja, vertimu į ženklų 
kalbą ir iš jos, Brailio raštą, teksto 
transkribavimą realiuoju laiku, įskaitant 
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greitojo spausdinimo sistemas, 
individualią pagalbą bei renginiams 
naudojamus neįgaliems asmenims 
pritaikytus pastatus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad neįgalūs mokslininkai ir dalyviai galėtų visapusiškai dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ finansuojamuose mokslinių tyrimų projektuose, ES 
finansavimo taisyklėmis būtina leisti papildomai finansuoti visas su neįgalumu susijusias 
išlaidas, priimtinas kaip reikalingas tinkamam pritaikymui norint dalyvauti mokslinių tyrimų 
programose.

Pakeitimas 116
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Vėliausiai iki 2017 m. Komisija 
turėtų atlikti dalyvavimo taisyklių 
laikotarpio vidurio vertinimą siekiant 
supaprastinti procedūras ir paskatinti 
dalyvavimą programose. Tai apimtų 
galimybės visiems dalyviams iš visų 
regionų bei MVĮ gauti finansavimą bei 
dalyvaujančių vyrų ir moterų balansą, o 
taip pat kitų supaprastinimų apimties 
analizę. Komisijos pasiūlymu, dalyvavimo 
taisyklės, jei tinkama, gali būti 
pakoreguotos vieną kartą įstatymų 
leidžiamosios valdžios programos 
„Horizontas 2020“ įgyvendinimo 
laikotarpiu.

Or. de

Pagrindimas

Dėl radikalaus dalyvavimo taisyklių supaprastinimo reikia vykdyti nuolatinį vertinimą, 
paliekant galimybę įstatymų leidžiamajai valdžiai vykdyti korekcijas.
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Pakeitimas 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti nuoseklumą kitų 
Sąjungos finansavimo programų atžvilgiu 
„Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas laikantis […] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
XX/XX dėl Sąjungos metiniam biudžetui 
taikomų finansinių taisyklių, ir […] 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 
X/X, kuriuo iš dalies pakeičiamos išsamios 
finansinio reglamento vykdymo taisyklės;

(5) siekiant užtikrinti nuoseklumą kitų 
Sąjungos finansavimo programų atžvilgiu 
„Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas laikantis […] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
XX/XX dėl Sąjungos metiniam biudžetui 
taikomų finansinių taisyklių, ir […] 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 
X/X, kuriuo iš dalies pakeičiamos išsamios 
finansinio reglamento vykdymo taisyklės;
Tačiau, būtina užtikrinti lankstumą 
tvirtinti konkrečias taisykles atsižvelgiant į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 
prigimtį.

Or. en

Pakeitimas 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) reikėtų laikytis integruoto požiūrio: 
sujungti veiklą, kurią apima Mokslinių 
tyrimų septintoji bendroji programa, 
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji 
programa ir Europos inovacijos ir 
technologijos institutas (toliau – EITI), 
siekiant palengvinti dalyvavimo sąlygas, 
sukurti nuoseklesnį priemonių kompleksą, 
padidinti mokslinį ir ekonominį poveikį 
drauge išvengiant dubliavimosi ir 

(6) reikėtų laikytis integruoto požiūrio: 
sujungti veiklą, kurią apima Mokslinių 
tyrimų septintoji bendroji programa, 
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji 
programa ir Europos inovacijos ir 
technologijos institutas (toliau – EITI), 
siekiant palengvinti dalyvavimo sąlygas, 
sukurti nuoseklesnį priemonių kompleksą, 
padidinti mokslinį ir ekonominį poveikį 
drauge išvengiant dubliavimosi ir 
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išsiskaidymo. Siekiant užtikrinti nuoseklią 
sistemą, kuri palengvintų dalyvavimą iš 
„Horizonto 2020“ biudžeto Sąjungos 
finansavimą gaunančiose programose, 
įskaitant dalyvavimą EITI, bendrųjų 
įmonių ar kitų pagal SESV 187 straipsnį 
veikiančių struktūrų valdomose 
programose arba valstybių narių pagal 
SESV 185 straipsnį vykdomose 
programose, turėtų būti taikomos bendros 
taisyklės. Tačiau reikėtų užtikrinti lanksčią 
galimybę Komisijos sutikimu priimti 
specialiąsias taisykles, kai ją pateisina 
specialūs atitinkamų veiksmų poreikiai;

išsiskaidymo. Siekiant užtikrinti nuoseklią 
sistemą, kuri palengvintų dalyvavimą iš 
„Horizonto 2020“ biudžeto Sąjungos 
finansavimą gaunančiose programose, 
įskaitant dalyvavimą EITI, bendrųjų 
įmonių ar kitų pagal SESV 187 straipsnį 
veikiančių struktūrų valdomose 
programose arba valstybių narių pagal 
SESV 185 straipsnį vykdomose 
programose, turėtų būti taikomos bendros 
taisyklės. Tačiau išimtiniais atvejais 
reikėtų užtikrinti lanksčią galimybę 
Komisijos sutikimu priimti specialiąsias 
taisykles, kai ją aiškiai pateisina specialūs 
atitinkamų veiksmų poreikiai. Taip ypač 
siekiama paskatinti galimybes 
sektoriuose, kuriuose mokslinių tyrimų ir 
inovacijų ciklas yra trumpas, palengvinti 
MVĮ dalyvavimą bei supaprastinti veiklos 
procedūras, tiesiogiai pasiremiant 
finansuojamų mokslinių tyrimų 
rezultatais.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu palikti šiek tiek lankstumo pateisinamais atvejais, siekiant nepadaryti taisyklių per 
daug griežtomis. Tuo pat metu svarbu apriboti tokį lankstumą, jį taikant tik išimtiniais 
atvejais.

Pakeitimas 119
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) reikėtų laikytis integruoto požiūrio: 
sujungti veiklą, kurią apima Mokslinių 
tyrimų septintoji bendroji programa, 
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji 
programa ir Europos inovacijos ir 
technologijos institutas (toliau – EITI), 
siekiant palengvinti dalyvavimo sąlygas, 

(6) reikėtų laikytis integruoto požiūrio: 
sujungti veiklą, kurią apima Mokslinių 
tyrimų septintoji bendroji programa, 
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji 
programa ir Europos inovacijos ir 
technologijos institutas (toliau – EITI), 
siekiant palengvinti dalyvavimo sąlygas, 
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sukurti nuoseklesnį priemonių kompleksą, 
padidinti mokslinį ir ekonominį poveikį 
drauge išvengiant dubliavimosi ir 
išsiskaidymo. Siekiant užtikrinti nuoseklią 
sistemą, kuri palengvintų dalyvavimą iš 
„Horizonto 2020“ biudžeto Sąjungos 
finansavimą gaunančiose programose, 
įskaitant dalyvavimą EITI, bendrųjų 
įmonių ar kitų pagal SESV 187 straipsnį 
veikiančių struktūrų valdomose 
programose arba valstybių narių pagal 
SESV 185 straipsnį vykdomose 
programose, turėtų būti taikomos bendros 
taisyklės. Tačiau reikėtų užtikrinti lanksčią 
galimybę Komisijos sutikimu priimti 
specialiąsias taisykles, kai ją pateisina 
specialūs atitinkamų veiksmų poreikiai;

sukurti nuoseklesnį priemonių kompleksą, 
padidinti mokslinį ir ekonominį poveikį 
drauge išvengiant dubliavimosi ir 
išsiskaidymo. Siekiant užtikrinti nuoseklią 
sistemą, kuri palengvintų dalyvavimą iš 
„Horizonto 2020“ biudžeto Sąjungos 
finansavimą gaunančiose programose, 
įskaitant dalyvavimą EITI, bendrųjų 
įmonių ar kitų pagal SESV 187 straipsnį 
veikiančių struktūrų valdomose 
programose arba valstybių narių pagal 
SESV 185 straipsnį vykdomose 
programose, turėtų būti taikomos bendros 
taisyklės. Tačiau reikėtų užtikrinti lanksčią 
galimybę Komisijos sutikimu priimti 
specialiąsias taisykles, kai ją pateisina 
specialūs atitinkamų veiksmų poreikiai, 
visapusiškai įtraukiant ES teisėkūros 
institucijas ir valstybes nares.

Or. en

Pakeitimas 120
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) veiksmuose, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Tokie 
veiksmai turėtų atitikti teisinius 
įsipareigojimus ir etinius principus, 
įskaitant visų plagiato formų vengimą;

(7) veiksmuose, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Tokie 
veiksmai turėtų atitikti teisinius 
įsipareigojimus ir etinius principus, 
įskaitant visų plagiato formų vengimą;
Vykdant mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į SESV 13 
straipsnį ir mažinamas gyvūnų 
naudojimas moksliniuose tyrimuose ir 
bandymuose, ilgainiui siekiant atsisakyti 
gyvūnų naudojimo.

Or. sl
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Pakeitimas 121
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) veiksmuose, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Tokie 
veiksmai turėtų atitikti teisinius 
įsipareigojimus ir etinius principus, 
įskaitant visų plagiato formų vengimą;

(7) veiksmuose, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Tokie 
veiksmai turėtų atitikti teisinius 
įsipareigojimus ir etinius principus, o taip 
pat mokslinių tyrimų sąžiningumo 
principą, įskaitant visų duomenų 
klastojimo bei plagiato formų vengimą;

Or. en

Pakeitimas 122
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) veiksmuose, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Tokie 
veiksmai turėtų atitikti teisinius 
įsipareigojimus ir etinius principus, 
įskaitant visų plagiato formų vengimą;

(7) veiksmuose, kuriems taikomas šis 
reglamentas, gerbiamos pagrindinės teisės 
ir laikomasi principų, pripažįstamų visų 
pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Tokie veiksmai atitinka teisinius 
įsipareigojimus ir etinius principus, 
įskaitant visų plagiato formų vengimą;

Or. en

Pagrindimas

Žodis „turėtų“ nepakankamas atsižvelgiant šios nuostatos svarbą, nes juo nurodoma tik 
galimybė, o būtina aiškiai nurodyti, kad tai yra prievolė. 
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Pakeitimas 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) veiksmuose, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Tokie 
veiksmai turėtų atitikti teisinius 
įsipareigojimus ir etinius principus, 
įskaitant visų plagiato formų vengimą;

(7) veiksmuose, kuriems taikomas šis 
reglamentas, gerbiamos pagrindinės teisės 
ir laikomasi principų, pripažįstamų visų 
pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Tokie veiksmai turėtų atitikti 
teisinius įsipareigojimus ir etinius 
principus, įskaitant visų plagiato formų 
vengimą;

Or. en

Pakeitimas 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Būtina atkreipti dėmesį į lyčių 
perspektyvos svarbą kuriant, įgyvendinant 
ir prižiūrint programą „Horizontas 2020“.

Or. en

Pakeitimas 125
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) laikantis tarptautinio bendradarbiavimo (8) laikantis tarptautinio bendradarbiavimo 
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tikslų, kaip išdėstyta SESV 180 ir 186 
straipsniuose, turėtų būti skatinamas 
trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės 
subjektų ir tarptautinių organizacijų 
dalyvavimas. Šių taisyklių įgyvendinimas 
turėtų atitikti pagal SESV 75 ir 215 
straipsnius priimtas priemones ir 
tarptautinę teisę. Be to, įgyvendinant tas 
taisykles reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
Sąjungos subjektų dalyvavimo trečiųjų 
šalių programose sąlygas;

tikslų, kaip išdėstyta SESV 180 ir 186 
straipsniuose, turėtų būti skatinamas 
trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės 
subjektų ir tarptautinių organizacijų 
dalyvavimas. Šių taisyklių įgyvendinimas 
turėtų atitikti pagal SESV 75 ir 215 
straipsnius priimtas priemones ir 
tarptautinę teisę. Be to, įgyvendinant tas 
taisykles reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
Sąjungos subjektų dalyvavimo trečiųjų 
šalių programose sąlygas; Užtikrinant, kad 
programa „Horizontas 2020“ 
paskirstomas finansavimas neprieštarauja 
pagrindinėms ES vertybėms ir skatinant 
derėjimą su ES užsienio bei vystymosi 
politiką, nustatomos trečiosioms šalims 
taikomos taisyklės, kurių atveju egzistuoja 
pakankamai pagrįsti įtarimai dėl žmogaus 
teisių pažeidinėjimo ir(arba) dalyvavimo 
ginkluotuose konfliktuose arba 
konfliktuose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 126
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) laikantis tarptautinio bendradarbiavimo 
tikslų, kaip išdėstyta SESV 180 ir 186 
straipsniuose, turėtų būti skatinamas 
trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės 
subjektų ir tarptautinių organizacijų 
dalyvavimas. Šių taisyklių įgyvendinimas 
turėtų atitikti pagal SESV 75 ir 215 
straipsnius priimtas priemones ir 
tarptautinę teisę. Be to, įgyvendinant tas 
taisykles reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
Sąjungos subjektų dalyvavimo trečiųjų 
šalių programose sąlygas;

(8) laikantis tarptautinio bendradarbiavimo 
tikslų, kaip išdėstyta SESV 180 ir 186 
straipsniuose, turėtų būti skatinamas 
trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės
subjektų ir tarptautinių organizacijų 
dalyvavimas. Šių taisyklių įgyvendinimas 
turėtų atitikti pagal SESV 75 ir 215 
straipsnius priimtas priemones ir 
tarptautinę teisę. Be to, įgyvendinant tas 
taisykles reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
Sąjungos subjektų dalyvavimo trečiųjų 
šalių programose sąlygas, bei atsižvelgti į 
sąlygas kylančias dėl dalyvaujančių 
trečiųjų šalių bei tarptautinių 
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organizacijų teisinių sistemų.

Or. en

Pakeitimas 127
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) laikantis tarptautinio bendradarbiavimo 
tikslų, kaip išdėstyta SESV 180 ir 186 
straipsniuose, turėtų būti skatinamas 
trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės 
subjektų ir tarptautinių organizacijų 
dalyvavimas. Šių taisyklių įgyvendinimas 
turėtų atitikti pagal SESV 75 ir 215 
straipsnius priimtas priemones ir 
tarptautinę teisę. Be to, įgyvendinant tas 
taisykles reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
Sąjungos subjektų dalyvavimo trečiųjų 
šalių programose sąlygas;

(8) laikantis tarptautinio bendradarbiavimo 
tikslų, kaip išdėstyta SESV 180 ir 186 
straipsniuose, turėtų būti skatinamas
trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės 
subjektų ir tarptautinių organizacijų 
dalyvavimas. Šių taisyklių įgyvendinimas 
turėtų atitikti pagal SESV 75 ir 215 
straipsnius priimtas priemones ir 
tarptautinę teisę. Be to, įgyvendinant tas 
taisykles reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
Sąjungos subjektų dalyvavimo trečiųjų 
šalių programose sąlygas, pasiremiant 
abipusiškumo principu.

Or. en

Pakeitimas 128
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Norint kurti viešojo ir privačiojo 
sektoriaus partnerystes reikėtų apibrėžti 
taisykles. Komisija nesteigs jokių bendrų 
įmonių vadovaujantis SESV 187 
straipsniu, nes viešojo ir privataus 
sektoriaus partnerysčių steigimas turėtų 
būti išskirtinis atvejis ir pateisinamas 
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įrodant, kad jokiomis kitokiomis 
finansavimo priemonėmis negalima būtų 
pasiekti tokių tikslų. 

Or. en

Pakeitimas 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti. 
Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis;

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei pilietinės visuomenės 
organizacijų, o ypač neįgalių asmenų 
organizacijų poreikį lengvai įsitraukti. 
Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis;

Or. en

Pakeitimas 130
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti. 
Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei pilietinės visuomenės 
organizacijų, o ypač neįgalių asmenų 
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teikiama įvairiomis formomis; organizacijų poreikį lengvai įsitraukti. 
Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis;

Or. en

Pakeitimas 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti. 
Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis;

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti. 
Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis, tačiau 
visada siekiant kaip galima didesnio 
finansavimo.

Or. en

Pakeitimas 132
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti. 
Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei pilietinės visuomenės 
organizacijų poreikį lengvai įsitraukti. 
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teikiama įvairiomis formomis; Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis;

Or. en

Pakeitimas 133
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti. 
Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis;

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei pilietinės visuomenės 
organizacijų poreikį lengvai įsitraukti. 
Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis;

Or. en

Pakeitimas 134
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant išlaisvinti visą mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei mažos ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių mokslinio tyrimo ir 
inovacijų kūrimo potencialą drauge 
tinkamai atsižvelgiant į skirtingo tipo 
mažųjų ir vidutinių įmonių bei skirtingų 
sektorių ypatumus, šiose dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklėse taip pat turėtų būti 
atsižvelgta į konkrečius minėtų įmonių 
finansavimo poreikius. Dalyvavimo 
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taisyklės turėtų padėti reikiamai, 
daugiausia iki šešių mėnesių, sutrumpinti 
laiką, per kurį skiriama dotacija;
Reikėtų sutrumpinti laiką, per kurį 
skiriama dotacija, ypač atsižvelgiant į 
MVĮ dalyvavimą. Tačiau, kas jau buvo 
pastebėta mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintojoje bendrojoje programoje, toks 
bandymas sukėlė problemų, nes Komisija 
tokį sprendimą priėmė projekto derybų 
metu ir sprendimų priėmimo procesas 
pasidarė skubotas, ypač konsorciumo 
susitarimo dėl kompromiso su šalimis 
atveju, nors anksčiau visų suinteresuotųjų 
šalių diskusijoms buvo skiriama daugiau 
laiko. Todėl maksimalios ribos 
nustatymas yra pernelyg apibrėžiantis.

Or. en

Pakeitimas 135
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Atsižvelgiant į konkrečius skirtingo 
pobūdžio mokslo darbuotojų 
bendruomenės įvairių dalyvių poreikius, 
dalyvavimo taisyklėse turėtų būti 
nustatytos paprastesnės finansavimo
normos kartu išlaikant esamą universitetų 
ir(arba) mokslinio tyrimo centrų, 
pramonės įmonių, ne pelno organizacijų 
bei mažųjų ir vidutinių įmonių 
diferenciaciją, kaip aiškiai nustatyta 2010 
m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento 
rezoliucijos dėl mokslinių tyrimų 
bendrųjų programų įgyvendinimo 
paprastinimo 17 dalyje1. Jei yra 
naudojamos faktinės netiesioginės 
išlaidos, jos turėtų būti paremtos 
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nacionaliniais teisės aktais ir įprastine 
dalyvių išlaidų apskaitos tvarka.
__________________
1OL C 74 E, 2012 3 13, p. 34

Or. en

Pakeitimas 136
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Šiomis dalyvavimo ir sklaidos 
taisyklėmis taip pat turėtų būti atsižvelgta 
į konkrečius MVĮ bei mažos ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių konkrečius 
finansavimo poreikius, siekiant visiškai 
išlaisvinti jų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
potencialą, kartu tinkamai atsižvelgiant į 
skirtingo tipo mažųjų ir vidutinių įmonių 
bei skirtingų sektorių ypatumus. 
Dalyvavimo taisyklėmis reikėtų tinkamai 
palengvinti laiką, per kurį skiriama 
dotacija sutrumpinti iki ne ilgesnio kaip 
šeši mėnesiai laikotarpio.

Or. it

Pagrindimas

Būtina supaprastinti MVĮ taikomas administravimo procedūras, taisyklėse numatant 
reikalingą lankstumą, būtiną norint atsižvelgti į jų specifiką.

Pakeitimas 137
Francisco Sosa Wagner

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

(9 a) Suteikiama galimybė naudotis 
patentinėmis paraiškomis, standartais, 
publikacijomis arba bet kokiomis kitomis 
sklaidos priemonėmis (taip pat ir 
elektroninio pavidalo), susijusiomis su 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamo projekto rezultatais ir 
visiems užtikrinama galimybė naudotis 
prieinamais formatais, įskaitant:

Or. es

Pagrindimas

Neįgaliems asmenims reikėtų sutiekti lygias galimybes naudotis patentinėmis paraiškomis, 
standartais, publikacijomis arba bet kokiomis kitomis sklaidos priemonėmis (taip pat ir 
elektroninio pavidalo), susijusiomis su programos „Horizontas 2020“ finansuojamo projekto 
rezultatais. Tuo labiau kai tai finansuojama iš valstybės lėšų.

Pakeitimas 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Norint suteikti galimybę naudotis 
patentinėmis paraiškomis, standartais, 
publikacijomis arba bet kokiomis kitomis 
sklaidos priemonėmis (taip pat ir 
elektroninio pavidalo), susijusiomis su 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamo projekto rezultatais, būtina 
visiems užtikrinti galimybę naudotis 
prieinamais formatais. Prieinami 
formatai apima, tačiau neapsiriboja, 
stambiu šriftu, Brailio raštu, lengvai 
skaitomu tekstu, garso, vaizdo bei 
elektroniniu formatais.

Or. en
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Pakeitimas 139
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Programos „Horizontas 2020“ reikia 
užtikrinti finansavimą visiems siekiant 
kompensuoti visas papildomas išlaidas, 
susijusias su neįgalių mokslininkų ir kitų 
asmenų dalyvavimu programos 
„Horizontas 2020“ finansuojamuose 
projektuose. 

Or. en

Pakeitimas 140
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Iš esmės, laikotarpis tarp pasiūlymo 
dėl projekto teikimo galutinės datos ir 
sprendimas dėl dotacijos (laikas, per kurį 
skiriama dotacija) neturėtų būti ilgesnis 
nei šeši mėnesiai. Komisija turėtų 
nustatyti tinkamus laiko apribojimus 
konsorciumo dokumentų teikimui.

Or. de

Pagrindimas

Laiko per kurį skiriama dotacija sutrumpinimas daugelio dalyvių, o ypač inovatyvių 
bendrovių, nuomone yra viena iš pagrindinių priežasčių dalyvauti Europos mokslinių tyrimų 
projektuose. Tačiau Komisija neturėtų nepagrįstai sukelti spaudimo dalyviams nustatydama 
nerealius laiko apribojimus dokumentų pateikimui, ko nepadarius procedūra būtų nutraukta.
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Pakeitimas 141
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Komisija turėtų ir toliau dėti 
pastangas siekdama supaprastinti 
procedūras pasinaudojant IT tobulėjimu, 
pvz. vystant dalyvių portalą bei vieno 
langelio principą nuo kvietimo teikti 
pasiūlymus visoms programoms 
paskelbimo ir jų pateikimo iki 
įgyvendinimo, siekiant sukurti bendrą 
langelį. 

Or. de

Pagrindimas

Visiems dalyviams ir visose proceso stadijose patogus ir aiškus interneto puslapis gali žymiai 
prisidėti supaprastinant dalyvavimą programoje, tuo netiesiogiai darant Europos mokslinių 
tyrimų finansavimą patrauklesniu. 

Pakeitimas 142
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) Struktūrinių fondų ir programos 
„Horizontas 2020“ sąveika reikia 
pasinaudoti labiau nei iki šiol, siekiant 
skleisti meistriškumą ir skatinti 
dalyvavimą. To reikėtų siekti susiejant 
būsimus kompetencijos centrus, esančius 
mažiau inovatyviose valstybėse narėse ir 
regionus su pasaulinės reikšmės Europos 
mokslinių tyrimų lyderiais.

Or. de
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Pagrindimas

Kuriant sąsajas reikia pasinaudoti patirtimi gauta plėtojant kompetencijos centrus Centrinės 
ir Rytų Europos šalyse, kurios penktosios pagrindų programos metu buvo asocijuotosios 
šalys.

Pakeitimas 143
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11 a) Būtų tinkama palaipsniui įvesti 
minimalias sąlygas dalyvavimui, 
įpareigojant valstybes nares, kuriose 
juridiniai vienetai yra įsisteigę, investuoti 
minimalų procentą nuo savo BVP į 
mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir 
inovacijas. Šis reikalavimas padės 
nustatyti tinkamą pusiausvyrą tarp 
valstybių ir paskatins juridinius vienetus 
vykdyti moderniausius tyrimus bei siekti 
meistriškumo.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įvesti vidutinės trukmės laikotarpio reikalavimą valstybėms narėms 
atlikti minimalias investicijas į mokslinius tyrimus, technologinę plėtrą ir inovacijas 
dalyvavimo programos „Horizontas 2020“ projektuose taisyklėse, tuo skatinant vienodą 
kompetencijos lygį valstybėse narėse.

Pakeitimas 144
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
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pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą ir 
suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 
projektus, turėtų būti priimta supaprastinta 
sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius.
Paprastinimo sumetimais kiekvienam 
veiksmo tipui turėtų būti taikoma vienoda 
kompensavimo norma be diferenciacijos 
pagal dalyvio tipą;

pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą, turėtų 
būti priimta supaprastinta sąnaudų 
kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius, bei galimybė 
deklaruoti sąnaudas, tekusias ne pelno 
siekiantiems juridiniams subjektams 
pasinaudojant analitinėmis sąskaitybos ir 
detaliomis sąnaudų paskirstymo 
sistemomis.

Or. en

Pakeitimas 145
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą ir 
suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 
projektus, turėtų būti priimta supaprastinta 
sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius.
Paprastinimo sumetimais kiekvienam 
veiksmo tipui turėtų būti taikoma vienoda 
kompensavimo norma be diferenciacijos 
pagal dalyvio tipą;

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą ir 
suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 
projektus, turėtų būti priimta supaprastinta 
sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius. 

Or. en
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Pakeitimas 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą ir 
suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 
projektus, turėtų būti priimta supaprastinta 
sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius. 
Paprastinimo sumetimais kiekvienam 
veiksmo tipui turėtų būti taikoma vienoda 
kompensavimo norma be diferenciacijos 
pagal dalyvio tipą;

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą ir 
suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 
projektus, turėtų būti priimta supaprastinta 
sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius. 
Paprastinimo sumetimais turėtų būti 
taikoma vienoda kompensavimo norma be 
diferenciacijos nepaisant veiksmo tipo. 
Tačiau, būtina skirti tarp universitetų, 
mokslinių tyrimų organizacijų, mokslinių 
tyrimų institutų ir MVĮ iš vienos pusės ir 
pramonės iš kitos pusės.

Or. en

Pakeitimas 147
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą ir 
suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 
projektus, turėtų būti priimta supaprastinta 
sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą ir 
suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 
projektus, turėtų būti priimta supaprastinta 
sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
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išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius. 
Paprastinimo sumetimais kiekvienam 
veiksmo tipui turėtų būti taikoma vienoda 
kompensavimo norma be diferenciacijos 
pagal dalyvio tipą;

išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius. 
Paprastinimo sumetimais kiekvienam 
veiksmo tipui turėtų būti taikoma vienoda 
kompensavimo norma įskaitant visų 
sąnaudų finansavimo galimybę be 
diferenciacijos pagal dalyvio tipą;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis Komisijos pasiūlymu bei pateikiamais pakeitimais, siekiant paprasčiau skatinti 
pramonės dalyvavimą, konstatuojamosiose dalyse reikėtų įtraukti ir paminėti vienodą 
kompensavimo normą įskaitant visų sąnaudų finansavimo galimybę be diferenciacijos pagal 
dalyvio tipą.

Pakeitimas 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Programa „Horizontas 2020“ reikia 
užtikrinti finansavimą visiems siekiant 
kompensuoti visas papildomas išlaidas, 
susijusias su neįgalių mokslininkų ir kitų 
asmenų dalyvavimu programos 
„Horizontas 2020“ finansuojamuose 
projektuose. Visos su neįgalumu 
susijusios papildomos išlaidos turi būti 
kompensuojamos.Tokios išlaidos apima, 
tačiau neapsiriboja, vertimu į ženklų 
kalbą ir iš jos, Brailio raštą, teksto 
transkribavimą realiuoju laiku, įskaitant 
greitojo spausdinimo sistemas, 
individualią pagalbą bei renginiams 
naudojamus neįgaliems asmenims 
pritaikytus pastatus.

Or. en
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Pakeitimas 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Naudojamais sąnaudų modeliais 
siekiama iš tiesų supaprastinti dalyvavimą 
visiems subjektams bei paskatinti visų 
paramos gavėjų dalyvavimą palyginti su 
septintąja bendrąja programa. To bus 
pasiekta naudojant paprastesnes audito 
procedūras, palankiau priimant paramos 
gavėjų naudojamas audito praktikas, 
naudojant vienodą kompensavimo normą, 
laikantis taisyklių dėl valstybės teikiamos 
paramos ir pritraukiant bendrą 
finansavimą iš struktūrinių fondų, skirtą 
pajėgumų telkimo veiklai;

Or. en

Pakeitimas 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Komisija turėtų atsižvelgt į tai, kad 
bendro finansavimo principo taikymas 
gali būti žalingas toms valstybėms 
narėms, kuriose valstybinėms išlaidoms 
taikomi dideli apribojimai. Jų 
pagrindinius mokslinių tyrimų centrus, 
universitetus ir bendroves reikia remti 
Sąjungos lygmeniu.

Or. en
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Pakeitimas 151
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12 a) Mokslinių tyrimų socialinių 
mokslų, teisės ir humanitarinių mokslų 
srityje finansavimui bei priežiūrai turėtų 
būti taikomos specialios sąlygos ir 
siekiama skleisti informaciją apie jau 
pasiektus rezultatus, o ne apie proceso 
stadijas.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama atspindėti specifinę mokslinių tyrimų šiose srityse prigimtį kai tai susiję 
su finansavimu, pabrėžiant informacijos apie rezultatus skleidimo svarbą, juos skelbiant, 
atliekant vertimą ir rengiant seminarus, posėdžius bei kongresus ir susijusias sąnaudas.

Pakeitimas 152
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) specifiniai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities uždaviniai turėtų būti 
sprendžiami naujomis finansavimo 
formomis (kaip antai prizais, 
ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, 
inovatyvių sprendimų viešaisiais 
pirkimais), kurioms reikia specifinių 
taisyklių;

(13) specifiniai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities uždaviniai turėtų būti 
sprendžiami naujomis finansavimo 
formomis (kaip antai prizais, 
ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, 
inovatyvių sprendimų viešaisiais 
pirkimais), kurioms reikia specifinių 
taisyklių. Naudotinos skirtingos 
finansavimo formos ir, jei reikia, derintini 
skirtingi finansavimo įstaigų tipai. Visų 
pirma papildomos finansinės priemonės 
turėtų būti taikomos tais atvejais, kai jos 
padeda dar geriau panaudoti privačias 
investicijas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
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srityje, įskaitant novatoriškoms ir visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
skirtas rizikos kapitalo investicijas, ir kai 
norimų rezultatų negali būti pasiekta 
veiksmingai pasitelkiant dotacijas, taip pat 
kai tie veiksmai visų pirma yra su rinka 
glaudžiai susijusi veikla; MVĮ, 
naudojančioms tokias priemones kaip 
rizikos kapitalas, nereikėtų sukelti 
nepateisinamų trukdžių arba kliūčių gauti 
papildomo finansavimo.

Or. en

Pagrindimas

Finansinėmis priemonėmis siekiama paskatinti ir palengvinti privačias investicijas į 
inovacijas. Dalyvavimo taisyklėse, įskaitant specialiai skirtą straipsnį „konkrečios 
nuostatos“, kuriose nustatomos bendrosios finansinių priemonių taikymo sąlygos, turėtų būti 
sustiprintas ir pabrėžiamas su rinka susijusios veiklos derinys.

Pakeitimas 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) specifiniai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities uždaviniai turėtų būti 
sprendžiami naujomis finansavimo 
formomis (kaip antai prizais, 
ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, 
inovatyvių sprendimų viešaisiais 
pirkimais), kurioms reikia specifinių 
taisyklių;

(13) specifiniai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities uždaviniai turėtų būti 
sprendžiami naujomis finansavimo 
formomis (kaip antai prizais, 
ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, 
inovatyvių sprendimų viešaisiais 
pirkimais), numatytomis reglamente (ES) 
Nr. XX/XX (Finansų reglamentas) 
kurioms reikia specifinių taisyklių, 
nurodytų konkrečiuose sektoriuose 
skirtuose reglamentuose.

Or. en
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Pakeitimas 154
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Yra tinkama naudoti skirtingas 
finansavimo formas, o kai tai tinkama, 
derinti skirtingų tipų finansavimo 
įstaigas. Ypač finansavimo priemonės 
turėtų būti naudojamos kaip papildoma 
priemonė atvejais, kai jais galima 
paskatinti papildomas privačias 
investicijas į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, įskaitant nacionalinius ir 
struktūrinius fondus bei rizikos kapitalo 
investicijas inovatyvioms bendrovėms bei 
MVĮ, o taip pat tai atvejais, kai rezultatų 
negalima pasiekti dotacijomis ir kai 
veiksmai dažniausiai susiję su artima 
rinkai veikla.

Or. en

Pakeitimas 155
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal „Horizontą 2020“ skiriamas 
finansavimas turėtų būti suderintas su 
valstybės pagalbos taisyklėmis siekiant 
visoms bendrojoje rinkoje veikiančioms 
įmonėms sudaryti vienodas sąlygas, 
užtikrinti efektyvų viešųjų lėšų 
panaudojimą ir užkirsti kelią rinkos 
iškraipymams, kaip antai privataus 
finansavimo slopinimui, neefektyvių rinkos 
struktūrų kūrimui ar neveiksmingų įmonių 
išlaikymui;

(14) pagal „Horizontą 2020“ skiriamas 
finansavimas turėtų būti suderintas su 
valstybės pagalbos taisyklėmis siekiant 
visoms bendrojoje rinkoje veikiančioms 
įmonėms sudaryti vienodas sąlygas, 
užtikrinti efektyvų viešųjų lėšų 
panaudojimą ir užkirsti kelią rinkos 
iškraipymams, kaip antai privataus 
finansavimo slopinimui, neefektyvių rinkos 
struktūrų kūrimui ar neveiksmingų įmonių 
išlaikymui; Ypač steigiant viešojo ir 
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privataus sektoriaus partnerystes reikėtų 
taikyti sąlygas, kuriomis būtų užtikrinama 
veiksminga ir konkurencinga aplinka bei 
galimybės naujiems dalyviams prisijungti 
bet kokioje stadijoje.

Or. en

Pakeitimas 156
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) finansiniai Sąjungos interesai turėtų 
būti ginami proporcingomis priemonėmis 
per visą išlaidų ciklą;

(15) Nevaržoma galimybė naudotis 
patentų paraiškomis, standartais, 
mokslinėmis publikacijomis ir kitomis 
sklaidos priemonėmis susijusiomis su 
programa „Horizontas 2000“ 
finansuojamų projektų rezultatais 
reikalauja sukurti centrines skaitmenines 
saugyklas bei naudotis atvirais 
skaitmeniniais formatais. Finansiniai 
Sąjungos interesai turėtų būti ginami 
proporcingomis priemonėmis per visą 
išlaidų ciklą;

Or. en

Pakeitimas 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) Vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 
XX/XX (Finansinis reglamentas), šiomis 
taisyklėmis dėl dalyvavimo ir sklaidos 
turėtų būti suteikiamas pagrindas priimti 
gavėjų naudojamas audito praktikas bei
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jų audito praktikas nustatant 
reikalavimus atitinkančias sąnaudas. Šiuo 
tikslu, atitinkamai reikia priderinti 
reikalavimus dėl audito sertifikatų, 
įskaitant metodologijos sertifikatus. 
Komisija turėtų patvirtinti kaip galima 
„platesnį“ požiūrį į auditą, paliekant 
pakankamai lankstumo pripažinti bendras 
audito praktikas, tinkamai atsižvelgiant į 
nacionalines priimtinas audito praktikas.

Or. en

Pagrindimas

See paragraph 14 of Carvel report.

Pakeitimas 158
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1906/2006, nustatančiu įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo 
Septintosios bendrosios programos 
veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaidos taisykles (2007–2013 m.), 
įsteigtas ir Komisijos valdomas dalyvio 
garantijų fondas pasirodė esanti svarbi 
apsaugos priemonė, sumažinanti su 
įsipareigojimų nevykdančių dalyvių 
mokėtinomis, bet negrąžinamomis 
sumomis susijusią riziką. Todėl reikėtų 
įsteigti naują dalyvio garantijų fondą 
(toliau – fondas). Siekiant užtikrinti 
veiksmingesnį valdymą ir geresnį dalyvių 
rizikos padengimą, fondas turėtų apimti 
veiksmus, vykdomus pagal Sprendimu Nr. 
1982/2006/EB įsteigtą programą, pagal 
2006 m. gruodžio 18 d. Europos 

(16) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1906/2006, nustatančiu įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų ir universitetų bei pilietinės 
visuomenės organizacijų dalyvavimo 
Septintosios bendrosios programos 
veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaidos taisykles (2007–2013 m.), 
įsteigtas ir Komisijos valdomas dalyvio 
garantijų fondas pasirodė esanti svarbi 
apsaugos priemonė, sumažinanti su 
įsipareigojimų nevykdančių dalyvių 
mokėtinomis, bet negrąžinamomis 
sumomis susijusią riziką. Todėl reikėtų 
įsteigti naują dalyvio garantijų fondą 
(toliau – fondas). Siekiant užtikrinti 
veiksmingesnį valdymą ir geresnį dalyvių 
rizikos padengimą, fondas turėtų apimti 
veiksmus, vykdomus pagal Sprendimu Nr. 
1982/2006/EB įsteigtą programą, pagal 
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Parlamento ir Tarybos sprendimu dėl 
Europos atominės energijos bendrijos 
(Euratomas) septintosios bendrosios 
branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos 
programos (2007–2011 m.) įsteigtą 
programą, pagal 2011 m. X Tarybos 
sprendimu dėl Europos atominės energijos 
bendrijos bendrosios branduolinių tyrimų ir 
mokymo veiklos programos (2012–2013 
m.) įsteigtą programą, ir veiksmus, 
vykdomus pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] ir Tarybos 
reglamentą (Euratomas) Nr. XX/dėl 
Europos atominės energijos bendrijos 
Europos atominės energijos bendrijos 
mokslinių tyrimų ir mokymo programos 
(2014–2018 m.), kuriais papildoma 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ [Euratomas 
Horizontas 2020]. Fondas neturėtų apimti 
programų, kurias valdo ne Sąjungos 
įstaigos;

2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu dėl 
Europos atominės energijos bendrijos 
(Euratomas) septintosios bendrosios 
branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos 
programos (2007–2011 m.) įsteigtą 
programą, pagal 2011 m. X Tarybos 
sprendimu dėl Europos atominės energijos 
bendrijos bendrosios branduolinių tyrimų ir 
mokymo veiklos programos (2012–2013 
m.) įsteigtą programą, ir veiksmus, 
vykdomus pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] ir Tarybos 
reglamentą (Euratomas) Nr. XX/dėl 
Europos atominės energijos bendrijos 
Europos atominės energijos bendrijos 
mokslinių tyrimų ir mokymo programos 
(2014–2018 m.), kuriais papildoma 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ [Euratomas 
Horizontas 2020]. Fondas neturėtų apimti 
programų, kurias valdo ne Sąjungos 
įstaigos;

Or. en

Pakeitimas 159
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1906/2006, nustatančiu įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo 
Septintosios bendrosios programos 
veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų 
sklaidos taisykles (2007–2013 m.), 
įsteigtas ir Komisijos valdomas dalyvio 
garantijų fondas pasirodė esanti svarbi 
apsaugos priemonė, sumažinanti su
įsipareigojimų nevykdančių dalyvių 
mokėtinomis, bet negrąžinamomis 

(16) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1906/2006, nustatančiu įmonių, mokslinių 
tyrimų centrų ir universitetų bei pilietinės 
visuomenės organizacijų arba institucijų 
dalyvavimo Septintosios bendrosios 
programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų 
rezultatų sklaidos taisykles (2007–2013 
m.), įsteigtas ir Komisijos valdomas 
dalyvio garantijų fondas pasirodė esanti 
svarbi apsaugos priemonė, sumažinanti su 
įsipareigojimų nevykdančių dalyvių 
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sumomis susijusią riziką. Todėl reikėtų 
įsteigti naują dalyvio garantijų fondą 
(toliau – fondas). Siekiant užtikrinti 
veiksmingesnį valdymą ir geresnį dalyvių 
rizikos padengimą, fondas turėtų apimti 
veiksmus, vykdomus pagal Sprendimu Nr. 
1982/2006/EB įsteigtą programą, pagal 
2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu dėl 
Europos atominės energijos bendrijos 
(Euratomas) septintosios bendrosios 
branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos 
programos (2007–2011 m.) įsteigtą 
programą, pagal 2011 m. X Tarybos 
sprendimu dėl Europos atominės energijos 
bendrijos bendrosios branduolinių tyrimų ir 
mokymo veiklos programos (2012–2013 
m.) įsteigtą programą, ir veiksmus, 
vykdomus pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] ir Tarybos 
reglamentą (Euratomas) Nr. XX/dėl 
Europos atominės energijos bendrijos 
Europos atominės energijos bendrijos 
mokslinių tyrimų ir mokymo programos 
(2014–2018 m.), kuriais papildoma 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ [Euratomas 
Horizontas 2020]. Fondas neturėtų apimti 
programų, kurias valdo ne Sąjungos 
įstaigos;

mokėtinomis, bet negrąžinamomis 
sumomis susijusią riziką. Todėl reikėtų 
įsteigti naują dalyvio garantijų fondą 
(toliau – fondas). Siekiant užtikrinti 
veiksmingesnį valdymą ir geresnį dalyvių 
rizikos padengimą, fondas turėtų apimti 
veiksmus, vykdomus pagal Sprendimu Nr. 
1982/2006/EB įsteigtą programą, pagal 
2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimu dėl 
Europos atominės energijos bendrijos 
(Euratomas) septintosios bendrosios 
branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos 
programos (2007–2011 m.) įsteigtą 
programą, pagal 2011 m. X Tarybos 
sprendimu dėl Europos atominės energijos 
bendrijos bendrosios branduolinių tyrimų ir 
mokymo veiklos programos (2012–2013 
m.) įsteigtą programą, ir veiksmus, 
vykdomus pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] ir Tarybos 
reglamentą (Euratomas) Nr. XX/dėl 
Europos atominės energijos bendrijos 
Europos atominės energijos bendrijos 
mokslinių tyrimų ir mokymo programos 
(2014–2018 m.), kuriais papildoma 
bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ [Euratomas 
Horizontas 2020]. Fondas neturėtų apimti 
programų, kurias valdo ne Sąjungos 
įstaigos;

Or. en

Pakeitimas 160
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) bendradarbiaujant su nacionaliniais 
mokslinių tyrimų centrais reikėtų įsteigti 
ES duomenų banką, įtraukiant mokslo 
disciplinas bei tų sričių specialistų 
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asmenvardžius.

Or. pl

Pagrindimas

Specialistai, ypač jeigu jie atstovauja visoms valstybėms narėms, užtikrintų sprendimų 
priėmimo proceso nešališkumą.

Pakeitimas 161
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti skaidrumą, 
Komisijai ar atitinkamoms finansavimo 
įstaigoms taikant šį reglamentą padėjusių 
ekspertų asmenvardžiai turėtų būti 
skelbiami. Kai asmenvardžio skelbimas 
galėtų kelti pavojų eksperto saugumui ir 
neliečiamumui arba neleistų tinkamai 
užtikrinti jo privatumo, Komisijai ar 
finansavimo institucijai reikėtų suteikti 
galimybę neskelbti to asmenvardžio;

(17) siekiant užtikrinti skaidrumą, 
Komisijai ar atitinkamoms finansavimo 
įstaigoms taikant šį reglamentą vertinant 
siūlomus projektus remiantis patvirtinta 
vertinimo skale padėsiančių ekspertų 
asmenvardžiai turėtų būti skelbiami. Su 
vertinimais supažindinamas mokslinių 
tyrimų komandos koordinatorius. Kai 
asmenvardžio skelbimas galėtų kelti 
pavojų eksperto saugumui ir 
neliečiamumui arba neleistų tinkamai 
užtikrinti jo privatumo, Komisijai ar 
finansavimo institucijai reikėtų suteikti 
galimybę neskelbti to asmenvardžio;

Or. pl

Pagrindimas

Vertinant projektus reikėtų naudotis bendra vertinimo skale, nes taip būtų užtikrinamas 
skaidrumas. Be to, dotacijos, taigi nuomonė apie projektą turėtų būti pateikiama mokslinių 
tyrimų komandos koordinatoriui, nebūtinai pateikiant vertinimo autoriaus asmenvardį.

Pakeitimas 162
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) siekiant užtikrinti skaidrumą, 
Komisijai ar atitinkamoms finansavimo 
įstaigoms taikant šį reglamentą padėjusių 
ekspertų asmenvardžiai turėtų būti 
skelbiami. Kai asmenvardžio skelbimas 
galėtų kelti pavojų eksperto saugumui ir 
neliečiamumui arba neleistų tinkamai 
užtikrinti jo privatumo, Komisijai ar 
finansavimo institucijai reikėtų suteikti 
galimybę neskelbti to asmenvardžio;

(17) siekiant užtikrinti skaidrumą, 
Komisijai ar atitinkamoms finansavimo 
įstaigoms taikant šį reglamentą padėjusių 
ekspertų asmenvardžiai turėtų būti 
skelbiami. Kai asmenvardžio skelbimas 
galėtų kelti pavojų eksperto saugumui ir 
neliečiamumui arba neleistų tinkamai 
užtikrinti jo privatumo, išskirtiniais 
atvejais Komisija ar finansavimo 
institucija gali neskelbti to asmenvardžio.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama skatinti skaidrumą, tik išimtiniais atvejais leidžiant neskelbti 
specialistų asmenvardžių.

Pakeitimas 163
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais;

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač atviros prieigos arba 
kitokios sklaidos sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais arba viešaisiais interesais;
Būtina daugiau dėmesio teikti kaip galima 
platesnio masto panaudojimui ir sklaidai 
žinių, gautų vykdant finansuojamą veiklą, 
įskaitant žinias gautas vykdant ankstesnes
pagrindų programas, siekiant komercinio 
arba visuomeninio tokių žinių 
panaudojimo. 

Or. en
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Pagrindimas

Programos „Horizontas 2020“ dalyvavimo taisyklėmis reikėtų numatyti, kad žinios gautos ES 
finansuojant mokslinius tyrimus (mokslinių tyrimų rezultatai, metodai, objektai, moksliniai 
duomenys ir t.t.) turėtų būti viešai prieinami ir plačiai paskleisti (nepažeidžiant pagrįstų šių 
žinių kūrėjams priklausančių intelektinės nuosavybės teisių), užtikrinant visuomeninę gerovę 
ES piliečiams, bendrovėms ir MVĮ perimant žinias bei naujoves ir ES socialinę bei ekonominę 
plėtrą.

Pakeitimas 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais;

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais; Būtina daugiau 
dėmesio teikti kaip galima platesnio masto 
panaudojimui ir sklaidai žinių, gautų 
vykdant finansuojamą veiklą, tuo pat 
metu pripažįstant intelektinės nuosavybės 
apsaugos svarbą.

Or. en

Pakeitimas 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sklaidos arba 
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būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais;

licencijavimo sąlygas, kuriomis juos būtų 
galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais arba kai egzistuoja 
vyraujantis viešasis interesas, visapusiškai 
laikantis intelektinės nuosavybės teisių.

Or. en

Pakeitimas 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais;

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač taisykles dėl atviros 
prieigos prie rezultatų ir duomenų arba 
papildomos sklaidos arba licencijavimo 
sąlygas, kuriomis juos būtų galima 
papildomai panaudoti Europos arba 
viešaisiais strateginiais interesais;

Or. en

Pakeitimas 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti, skleisti 
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strateginiais interesais; arba licencijuoti Europos strateginiais
interesais arba kai egzistuoja vyraujantis 
viešasis interesas. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimo tikslas yra maksimalizuoti naudą visuomenei iš ES finansuojamų mokslinių tyrimų. 
Svarbių visuomeninių problemų, pvz. sveikatos atveju egzistuoja vyraujantis viešasis interesas 
greitai ir plačiai skleisti rezultatus suteikti visuotinę prieigą prie netirtų sričių mokslinių 
tyrimų rezultatų. 

Pakeitimas 168
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais;

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti, skleisti 
arba licencijuoti Europos strateginiais 
interesais, arba kai egzistuoja vyraujantis 
viešasis interesas. 

Or. en

Pakeitimas 169
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
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reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais;

reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač atviros prieigos ir 
sklaidos sąlygas, kuriomis juos būtų 
galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais;

Or. es

Pagrindimas

ES finansuojamų mokslinių tyrimų pagalba gautos žinios turėtų būti labiau prieinamos, kuo 
tokie tyrimai visuomenei suteiktų daugiau naudos ir neišliktų privačiais bei konfidencialiais. 

Pakeitimas 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Visi moksliniai tyrimai ir inovacijos 
grindžiami mokslininkų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, įmonių ir piliečių gebėjimu atvirai 
gauti, keistis ir naudotis moksline 
informacija. Siekiant padidinti žinių 
srautus ir naudojimąsi jomis, turėtų būti 
suteikiama nemokama laisva prieiga 
internete prie mokslinių leidinių, jau 
įtrauktų į septintąją bendrąją programą, –
tokiu bendruoju principu turėtų būti 
vadovaujamasi teikiant visus mokslinius 
leidinius, kuriems skiriamas valstybės 
finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“. Be to, pagal 
programą „Horizontas 2020“ turėtų būti 
išbandyta atviros prieigos prie mokslinių 
duomenų, parengtų ar surinktų vykdant 
viešai finansuojamus mokslinius tyrimus 
praktika, siekiant, kad atvira prieiga prie 
tokių duomenų iki 2020 m. taptų įprasta.

Or. en
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Pakeitimas 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Siekiant stiprinti skaidrumą, 
Komisija arba atitinkama finansavimo 
įstaiga turi imtis žingsnių, esant ES 
piliečių arba jų tiesiogiai išrinktų atstovų 
prašymams, atskleisti šios programos 
apimtyje vykdomų projektų detales. 

Or. en

Pakeitimas 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19b) Papildomos panaudojimo bei 
sklaidos sąlygos turėtų būti nustatytos 
rezultatams, susijusiems su 
technologijomis, kurios galėtų spręsti 
didelės svarbos visuomenines problemas, 
pvz. kuriant naujas medicinos 
technologijas (vaistus, diagnostiką, 
vakciną) arba technologijos kovai su 
klimato kaita.

Or. en

Pakeitimas 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

(19b) Visi moksliniai tyrimai ir naujovės 
yra paremtos mokslininkų, mokslo tyrimo 
institucijų, verslo ir piliečių pajėgumais 
atvirai dalintis moksline informacija ir ja 
naudotis. Tačiau, būtina laikytis 
intelektinės nuosavybės teisių.

Or. en

Pakeitimas 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19c) Atrenkant pasiūlymus, poveikio 
kriterijus turėtų įtraukti galimas sklaidos 
bei visuotinio tyrimų rezultatų 
prieinamumo bei duomenų apimtis, 
pirmenybę skiriant projektams, turintiems 
didesnį rezultatų sklaidos ir panaudojimo 
potencialą.

Or. en

Pakeitimas 175
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19d) Reikėtų skatinti patentų 
suvienijimus siekiant leisti dalintis 
patentuotais moksliniais duomenimis ir 
stiprinti bendradarbiavimo pastangas bei 
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mokslinių tyrimų ir plėtros 
bendradarbiavimą konkrečiais 
technologiniais klausimais. Šis 
mechanizmas būtų ypač tinkamas 
technologijoms, kurios yra ir sudėtingos, 
ir brangios, leidžiant išvengti mokslinių 
tyrimų sustabdymo dėl problemų su 
patentais. 

Or. en

Pakeitimas 176
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Turėtų būti pradėtos programos, 
kuriomis siekiama pagerinti tiek 
dabartinius, tiek būsimus inovatyvius 
mokslinius tyrimus, kad būtų leisti 
branduolinės srities moksliniai tyrimai, 
priskiriami taikomoms mokslinių tyrimų 
kategorijoms. „Eureka“ / „Eurostars“ 
programa ir „Marie Curie Actions“ 
programa turėtų išplėsti jų dalyvavimo 
taisykles, taip leidžiant dalyvauti 
branduolinių tyrimų srities MVĮ.

Or. en

Pagrindimas

MVĮ yra nepaprastai svarbios Europos ekonomikai, tačiau dažnai joms nepakankamai 
atstovaujama branduolinių mokslinių tyrimų srityje. Svarbu, kad tam tikros Sąjungos 
programos, sukurtos MVĮ padėčiai gerinti, apimtų ir įmones, susijusias su branduolinės 
srities moksliniais tyrimais.

Pakeitimas 177
Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu taip pat nustatomos 
rezultatų sklaidos taisyklės.

Šiuo reglamentu taip pat nustatomos 
rezultatų panaudojimo ir sklaidos 
taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 178
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo įstaiga gali nustatyti 
taisykles, kurios skirtųsi nuo šiame 
reglamente ar Reglamente Nr. XX/XX 
[Finansinis reglamentas] nustatytų 
taisyklių, jei tai numatyta pagrindiniame 
akte arba, Komisijai pritarus, to reikia dėl 
specifinių veiklos poreikių.

3. Europos technologijų institutas gali 
nustatyti taisykles, kurios skirtųsi nuo 
šiame reglamente ar Reglamente Nr. 
XX/XX [Finansinis reglamentas] nustatytų 
taisyklių, jei tai numatyta pagrindiniame 
akte arba, Komisijai pritarus, to reikia dėl 
specifinių veiklos poreikių, ypač kai tai 
susiję su nuosavybe, prieigos teise ir 
rezultatų panaudojimu bei sklaida.

Or. it

Pagrindimas

Europos technologijų institutui reikia suteikti tam tikro laipsnio nepriklausomybę 
administruojant klausimus, patenkančius į jo kompetencijos sritį bei susijusius su intelektinės 
nuosavybės klausimais bei rezultatų panaudojimu ir sklaida.

Pakeitimas 179
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo įstaiga gali nustatyti 
taisykles, kurios skirtųsi nuo šiame 
reglamente ar Reglamente Nr. XX/XX 
[Finansinis reglamentas] nustatytų 
taisyklių, jei tai numatyta pagrindiniame 
akte arba, Komisijai pritarus, to reikia dėl 
specifinių veiklos poreikių.

3. Europos technologijų institutas gali 
nustatyti taisykles, kurios skirtųsi nuo 
šiame reglamente ar Reglamente Nr. 
XX/XX [Finansinis reglamentas] nustatytų 
taisyklių, jei tai numatyta pagrindiniame 
akte arba, Komisijai pritarus, to reikia dėl 
specifinių veiklos poreikių.

Or. de

Pagrindimas

Vienas iš pageidaujamų principų kurio siekiama vykdant supaprastinimą, intera alia kaip 
atitinkamos konsultavimosi procedūros rezultatas, buvo užtikrinti visų bendrų dalyvavimo 
programoje (finansuojamoje pilnai ar dalinai iš programos „Horizontas 2020“ ) taisyklių 
pagrįstumą. Tai ypač taikoma procedūrų skaidrumui ir atvirumui bei nuostatoms dėl 
apsaugos teisių ir finansavimo sąlygų. Į šį pageidaujamą principą atsižvelgiama, išskyrus 
vienintelę čia nurodytą išimtį.

Pakeitimas 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) „veiksmas“ reiškia projektą;

Or. en

Pakeitimas 181
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 

(4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
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žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 
straipsnį;

žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
dotacijos sutartį arba ii) yra generuotos už 
projekto ribų ir prisidėjo prie projekto 
dalyviui turint teises, kurios iii) abiem 
atvejais i) ir ii) yra reikalingos norint 
įgyvendinti projektą arba panaudoti jo 
rezultatus.

Or. de

Pagrindimas

Programa „Horizontas 2020“ nereikėtų nukrypti nuo septintosios pagrindų programos kai tai 
susiję du turimų žinių apibrėžimu ir saugojimo teisėmis.

Pakeitimas 182
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 
straipsnį;

4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą arba iki prašymo, kuris buvo 
užpildytas prieš jų įsijungimą į veiksmą ir 
ii) dalyvių nurodomos pagal 42 straipsnį ir 
iii) kurios yra reikalingos norint atlikti 
netiesioginį veiksmą arba panaudoti 
netiesioginio veiksmo rezultatus;

Or. en

Pagrindimas

Šiuos pakeitimus pasiūlė supaprastinto konsorciumo susitarimo iniciatyvos (DESCA) 
koordinatoriai.
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Pakeitimas 183
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 
straipsnį;

(4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą arba iki prašymo, kuris buvo 
užpildytas prieš jų įsijungimą į veiksmą ir 
ii) dalyvių nurodomos pagal 42 straipsnį
iii) kurios yra reikalingos norint atlikti 
netiesioginį veiksmą arba panaudoti 
netiesioginio veiksmo rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 184
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 
straipsnį;

4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) kurios yra reikalingos norint 
atlikti netiesioginį veiksmą arba 
panaudoti netiesioginio veiksmo 
rezultatus ir iii) dalyvių nurodomos pagal 
42 straipsnį;

Or. de

Pagrindimas

Įtrauktas kriterijus pasirodė esąs būtinas septintosios pagrindų programos laikotarpiu.
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Pakeitimas 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 
straipsnį;

(4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 
straipsnį, kurios yra reikalingos norint 
atlikti netiesioginį veiksmą arba 
panaudoti netiesioginio veiksmo 
rezultatus;

Or. en

Pakeitimas 186
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 
straipsnį;

4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą, ii)kurios yra reikalingos norint 
atlikti netiesioginį veiksmą arba 
panaudoti netiesioginio veiksmo 
rezultatus ir iii) dalyvių nurodomos pagal 
42 straipsnį;

Or. en
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Pakeitimas 187
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 
straipsnį;

4) pirminė informacija – materialiniai 
ištekliai, kaip pvz. prototipai ir bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 188
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) reikalinga prieiga, tai:
a) veiksmo įgyvendinimo kontekste –
prieiga kuria neturint teisės naudotis 
nebūtų galima vykdyti gavėjui patikėtų 
užduočių, jų vykdymas būtų stipriai 
uždelstas arba pareikalautų didelių 
papildomų finansinių arba žmogiškųjų 
išteklių. 
b) savo rezultatų panaudojimo kontekste:
prieiga, kuria neturint teisės naudotis, 
teisiškai arba technologiškai nebūtų 
galima pasinaudoti savo rezultatais.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuos pakeitimus pasiūlė supaprastinto konsorciumo susitarimo iniciatyvos (DESCA) 
koordinatoriai.

Pakeitimas 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) bandomoji taikomoji veikla – turimų 
mokslinių, technologinių, verslo ir kitų 
atitinkamų žinių bei įgūdžių įgijimas, 
derinimas, formavimas ir taikymas 
siekiant sukurti naujų, pakeistų arba 
patobulintų produktų, procesų arba 
paslaugų planus, susitarimus arba 
projektus; į tai gali būti įtraukta tokia 
veikla kaip prototipų kūrimas, 
eksperimentinė gamyba, testavimas, 
demonstravimas, bandomieji projektai bei 
pateikimas į rinką;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad čia nustatomas finansavimo skirtumas, šis skirtumas turėtų būti 
grindžiamas nuoseklia apibrėžtimi, paremta pripažinta mokslinių tyrimų veiklos atskyrimo 
nuo su rinka susijusios veiklos samprata. „Eksperimentinės plėtros“ apibrėžtis, nustatyta 
dabartinėje Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir 
naujovių diegimui sistemoje (2006/C 323/01), atrodo, yra tinkamiausia.

Pakeitimas 190
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) kvietimas teikti paraiškas – bet koks 
skelbimas raginantis teikti pasiūlymus dėl 
mokslinių tyrimų.

Or. en

Pakeitimas 191
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) reikalinga prieiga – veiksmo 
įgyvendinimo kontekste, tai prieiga, kuria 
neturint teisės naudotis nebūtų galima 
vykdyti gavėjui patikėtų užduočių, jų 
vykdymas būtų stipriai uždelstas arba 
pareikalautų didelių papildomų 
finansinių arba žmogiškųjų išteklių; savo 
rezultatų panaudojimo kontekste, tai 
prieiga, kuria neturint teisės naudotis 
susipažįstant su rezultatais arba kitais 
svarbiais duomenimis, teisiškai arba 
technologiškai nebūtų galima pasinaudoti 
savo rezultatais.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoką „reikalinga“ būtina apibrėžti, nes tai yra poreikis susipažinti su rezultatais ir(arba) 
kitais svarbiais duomenimis, kuriuo pateisinami dalyvių prašymai gauti prieigos teises. 

Pakeitimas 192
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 c punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c) konsorciumas – grupė dalyvių, kurie 
susitarė dirbti kartu pateikiant pasiūlymą 
bei galimai dirbti prie to paties veiksmo. 
Konsorciumas sudaromas iš 
koordinatoriaus ir veiksmo partnerių.

Or. en

Pakeitimas 193
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) koordinavimo ir paramos veiksmas –
veiksmas, kurį didžiąja dalimi sudaro 
lydimosios priemonės, kaip antai sklaida, 
informuotumo didinimas ir komunikacija, 
tinklų kūrimas, koordinavimo ir paramos 
paslaugos, dialogai dėl politikos ir 
savitarpio mokymosi veikla, tyrimai, 
įskaitant naujos infrastruktūros 
projektavimo tyrimus;

6) koordinavimo ir paramos veiksmas –
veiksmas, kurį didžiąja dalimi sudaro 
lydimosios priemonės, kaip antai sklaida, 
informuotumo didinimas ir komunikacija, 
tinklų kūrimas, koordinavimo ir paramos 
paslaugos, dalyvavimas standartizacijos 
veikloje, dialogai dėl politikos ir savitarpio 
mokymosi veikla, tyrimai, įskaitant naujos 
infrastruktūros projektavimo tyrimus;

Or. en

Pagrindimas

Dalyvius reikia skatinti mokslinių tyrimų rezultatus panaudoti standartizacijos veikloje ir 
atvirkščiai. Standartizacija vaidina svarbų vaidmenį skleidžiant mokslinių tyrimų rezultatus.

Pakeitimas 194
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) koordinatorius vadovauja ir 
atstovauja konsorciumui bei pasiūlymui 
ir(arba) projektui, veikdamas kaip 
kontakto su Komisija punktas.

Or. en

Pakeitimas 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) sklaida – viešas rezultatų atskleidimas 
bet kuriomis tinkamomis priemonėmis 
(išskyrus tas, kuriomis rezultatai 
apsaugomi arba panaudojami), įskaitant 
skelbimą bet kuriomis priemonėmis;

7) sklaida – viešas rezultatų atskleidimas 
bet kuriomis tinkamomis priemonėmis 
(išskyrus tas, kuriomis rezultatai 
apsaugomi arba panaudojami), įskaitant 
skelbimą bet kuriomis priemonėmis, 
straipsniais, supažindinančiais su 
mokslinių tyrimų rezultatais, tokiais kaip 
mokslinės publikacijos recenzuojamuose 
žurnaluose;

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų rezultatų skelbimas yra svarbi mokslinio metodo dalis. Jeigu yra aprašomi 
eksperimentai arba apskaičiavimai, būtina pateikti pakankamai detalių, kad nepriklausomas 
tyrėjas galėtų pakartoti eksperimentą arba apskaičiavimus ir patikrinti rezultatą.

Pakeitimas 196
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) sklaida – viešas rezultatų atskleidimas 
bet kuriomis tinkamomis priemonėmis 
(išskyrus tas, kuriomis rezultatai 
apsaugomi arba panaudojami), įskaitant 
skelbimą bet kuriomis priemonėmis;

7) sklaida – viešas rezultatų atskleidimas 
bet kuriomis tinkamomis priemonėmis 
(išskyrus tas, kuriomis rezultatai 
apsaugomi arba panaudojami), įskaitant 
paskelbtą darbą bet kuriomis 
priemonėmis, bet kokiose žiniasklaidos 
priemonėse;

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „aprašyti, išanalizuoti ir interpretuoti“ ribojama publikacijų koncepcija ir turinys. 
Sąvoka „paskelbtas darbas“ apima ir kitas galimas skelbimo formas bei nevaržo apimties.

Pakeitimas 197
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) sklaida – viešas rezultatų atskleidimas 
bet kuriomis tinkamomis priemonėmis 
(išskyrus tas, kuriomis rezultatai 
apsaugomi arba panaudojami), įskaitant 
skelbimą bet kuriomis priemonėmis;

7) sklaida – viešas rezultatų atskleidimas 
bet kuriomis tinkamomis priemonėmis 
(išskyrus tas, kuriomis rezultatai 
apsaugomi arba panaudojami), įskaitant 
publikacijas bet kuriomis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) bandomoji taikomoji veikla – turimų 
mokslinių, technologinių, verslo ir kitų 
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atitinkamų žinių ir įgūdžių įgijimas, 
sujungimas, formavimas ir taikymas 
siekiant sukurti naujų, pakeistų arba 
patobulintų produktų, procesų arba 
paslaugų planus, susitarimus arba 
dizainą. Į tai taip pat gali būti įtraukta, 
pavyzdžiui, kita veikla, kurios tikslas –
naujų produktų, procesų ir paslaugų 
koncepcinis formulavimas, planavimas ir 
dokumentavimas. Ši veikla gali būti 
projektų, brėžinių, planų ir kitų 
dokumentų kūrimas, jeigu jie nėra skirti 
naudoti komerciniais tikslais. Taip pat 
įtraukiamas komerciškai tinkamų naudoti 
prototipų ir bandomųjų projektų kūrimas, 
jei prototipas yra tik galutinis komercinis 
produktas ir jei jį gaminti yra pernelyg 
brangu, kad būtų naudojamas tik kaip 
parodomasis ir tvirtinimo tikslais. Tuo 
atveju, kai vėliau parodomieji arba 
bandomieji projektai naudojami 
komerciniais tikslais, iš tokio naudojimo 
gautos pajamos turi būti išskaičiuojamos 
iš tinkamų finansuoti išlaidų. Bandomoji 
produktų, procesų bei paslaugų gamyba ir 
bandymai taip pat laikomi tinkamais 
finansuoti, jeigu jų negalima panaudoti 
arba pakeisti taip, kad jie galėtų būti 
pritaikyti pramonėje arba komerciniais 
tikslais. Bandomoji taikomoji veikla 
neapima įprastinių arba periodiškų 
produktams, gamybos linijoms, gamybos 
procesams, esamoms paslaugoms ir 
kitoms vykdomoms veiklos rūšims 
taikomų pakeitimų, net jei tokie 
pakeitimai yra patobulinantys;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžimas paimtas iš valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai bei 
inovacijoms sistemos.

Pakeitimas 199
Norbert Glante
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) rezultatų panaudojimas – tiesioginis ir 
netiesioginis rezultatų panaudojimas 
tolimesniems moksliniams tyrimams arba 
tobulinant, gaminant ir teikiant rinkai 
gaminį arba procedūrą, arba tobulinant ir 
teikiant paslaugą, nepriklausomai nuo 
veiklos, su kuria netiesioginis veiksmas 
yra susijęs.

Or. de

Pagrindimas

Būtina apibrėžti rezultatų panaudojimo sąvoką, pademonstruojant, kad šis komponentas yra 
ypač svarbus taikant naują požiūrį į inovacijas, įvestą programa „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 200
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) teisingos ir pagrįstos sąlygos –
finansinės ir kitos sąlygos, atsižvelgiant į 
konkrečias prašymo leisti naudotis 
aplinkybes, ypač įgytos ar pirminės 
informacijos, kuria prašoma leisti 
naudotis, faktinė ar galima vertė ir (arba) 
numatomo naudojimosi mastas, trukmė ar 
kiti požymiai;

Or. en

Pagrindimas

Frazė „teisingos ir pagrįstos“ (kompensacijos (ir) arba sąlygos yra naudojama reglamente, 
tačiau ne tik kai kalbama apie prieigą. Pakeitimas neturėtų būti dviprasmis ir turėtų būti 
suprantamas taip kaip siūloma.
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Pakeitimas 201
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) teisingos ir protingos sąlygos —
tinkamos sąlygos, įskaitant galimas 
finansines sąlygas atsižvelgiant į 
konkrečias prašymo suteikti prieigos 
teises aplinkybes, kurios gali būti 
nustatomos atsižvelgiant į realią arba 
potencialią rezultatų arba kitų svarbių 
duomenų vertę, kuriomis būtina naudotis 
ir (arba) numatomo naudojimosi mastas, 
trukmė ar kiti požymiai;

Or. en

(Susijęs su 20 pakeitimu 20; PE489.632v01-00)

Pakeitimas 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) panaudojimas – tiesioginis arba 
netiesioginis rezultatų naudojimas 
tolesnėje mokslinių tyrimų veikloje, 
išskyrus tą, kuri apima atitinkamus 
netiesioginius veiksmus, arba produktams 
ar procesams kurti, tobulinti ir pateikti į 
rinką, arba paslaugoms kurti ir teikti;

Or. en
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Pakeitimas 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) panaudojimas – tiesioginis arba 
netiesioginis rezultatų panaudojimas 
veiksmams, produktams ar procesams 
kurti, tobulinti ir pateikti į rinką, arba 
paslaugoms kurti ir teikti;

Or. en

Pakeitimas 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) teisingos ir protingos sąlygos –
sąlygos, įskaitant sąlygas netaikant 
autorinio honoraro, kuriomis 
atsižvelgiama į konkrečias prašymo dėl 
prieigos suteikimo aplinkybes ir (arba) 
numatomo naudojimosi mastą, trukmę ar 
kitus naudojimosi požymius;

Or. en

Pakeitimas 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai, tarp jų
fiziniai asmenys, arba juridinis asmuo, 
kuris įsteigtas pagal nacionalinę teisę, 
Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę ir turi 
teisinį subjektiškumą, ir veikdamas savo 
vardu gali naudotis teisėmis ir turėti 
pareigas;

10) teisės subjektas — fiziniai asmenys, 
arba juridinis asmuo, kuris įsteigtas pagal 
nacionalinę teisę, Sąjungos teisę arba 
tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama supaprastinti teisės subjekto apibrėžimą ir pašalinti bet kokias abejones dėl to ar 
fizinis asmuo programoje „Horizontas 2020“ tai pat gali būti laikomas teisės subjektu. 
Siūlomas apibrėžimas visiškai atitinka septintosios pagrindų programos dalyvavimo 
taisyklėse naudotus apibrėžimus.

Pakeitimas 206
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai ir pilietinės 
visuomenės organizacijos, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

Or. en

Pakeitimas 207
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas; tai 
apima ir ne pelno siekiančias 
organizacijas bei pilietinės visuomenės 
organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 208
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai ir pilietinės 
visuomenės organizacijos, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pabrėžti pilietinės organizacijos vaidmenį vaidinamą moksliniuose 
tyrimuose, technologinėje plėtroje ir inovacijose bei palengvinti mainus tarp mokslo ir 
visuomenės.
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Pakeitimas 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai arba kitos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų institucijos,
tarp jų fiziniai asmenys, arba juridinis 
asmuo, kuris įsteigtas pagal nacionalinę 
teisę, Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę 
ir turi teisinį subjektiškumą, ir veikdamas 
savo vardu gali naudotis teisėmis ir turėti 
pareigas;

Or. en

Pakeitimas 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) teisės subjektas — įmonės, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

10) teisės subjektas — įmonės, pilietinės 
visuomenės organizacijos, mokslinių 
tyrimų centrai, universitetai, tarp jų fiziniai 
asmenys, arba juridinis asmuo, kuris 
įsteigtas pagal nacionalinę teisę, Sąjungos 
teisę arba tarptautinę teisę ir turi teisinį 
subjektiškumą, ir veikdamas savo vardu 
gali naudotis teisėmis ir turėti pareigas;

Or. en

Pakeitimas 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a) ne pelno siekiantis juridinis 
subjektas – subjektas, kuris pagal 
įstatymus negali turėti pelno siekiančių 
tikslų ir(arba) turintis teisinę arba 
įstatymo numatytą prievolę neskirstyti 
pelno ir(arba) yra tokiu pripažintas 
nacionalinių, Sąjungos arba tarptautinių 
valdžios institucijų;

Or. en

Pakeitimas 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios, 
informacija, objektai ir kiti realūs 
rezultatai, bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises, tokias kaip autorinės 
teisės, pramoninio dizaino teisės, patentų 
teisės, augalų veislių apsaugos teisės arba 
panaši apsauga; tačiau, nėra apimami 
duomenys, žinios ir informacija dalyvių 
gauti vykdant su konkrečiu veiksmu 
susijusią veiklą, tačiau nepatenkančią 
tarp to konkretaus veiksmo tikslų ir kuri 
nėra reikalinga norint įgyvendinti 
konkretų projektą ar panaudoti gautus 
rezultatus. 

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „rezultatai“ reikėtų apimti ir realius rezultatus.
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Pakeitimas 213
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios, 
informacija, objektai ir kiti realūs 
rezultatai, bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises. Šiame reglamente 
publikacijos nėra laikomos rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises, tokias kaip autorinės 
teisės, pramoninio dizaino teisės, patentų 
teisės, augalų veislių apsaugos teisės arba 
panaši apsauga;

Or. en

Pakeitimas 215
Vicky Ford, Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios, 
informacija, objektai ir kiti realūs 
rezultatai, bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos jiems 
priklausančios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžime pridėjus realius rezultatus išvengiama teisinio neapibrėžtumo. Kitokia formuluote 
taip pat siekiama paaiškinti sąvoką „susijusios teisės“. Šiuos pakeitimus pasiūlė 
supaprastinto konsorciumo susitarimo iniciatyvos (DESCA) koordinatoriai.

Pakeitimas 216
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios, 
informacija, objektai ir kiti realūs 
rezultatai, bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises.

Or. en

Pagrindimas

Geresnis sąvokos „rezultatai“ apibrėžimas yra sveikintinas. Apibrėžimu nereikėtų mokslinių 
publikacijų neįtraukti į sąvoką „rezultatai“ arba bandyti apriboti jų apimtį ir prigimtį, nei 
bandyti susiaurinti juos iki sąvokos „tiesioginis programos „Horizontas 2020 “ finansavimo 
rezultatas“. Mokslinė publikacija remiasi ankstesniais moksliniais tyrimais, ankstesnėmis 
publikacijomis ir kitais projektais bei jų metu gauta patirtimi, todėl negalima remtis tik 
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žiniomis, kurios būtų tiesioginio konkretaus finansavimo (Horizontas 2020) rezultatas.

Pakeitimas 217
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios, 
informacija ir publikacija bet kokiu 
pavidalu, galimi saugoti ar ne, taip pat 
visos su jais susijusios teisės, įskaitant 
intelektinės nuosavybės teises;

Or. en

Pakeitimas 218
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio realūs arba nematerialūs 
veiksmo rezultatai, kaip duomenys, žinios 
ir informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

Or. en

Pakeitimas 219
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

Or. en

Pakeitimas 220
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios, 
informacija, objektai ir kiti realūs 
rezultatai, bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises.

Or. en

(Susiję su 23 pakeitimu; PE489.632v01-00)

Pagrindimas

Pateikiant tiek teigiamą, tiek ir neigiamą rezultatų išaiškinimą rizikuojamą iš dalies 
sutapatinti abu apibrėžimus. Tokiu būdu išvengiama teisinės sumaišties.

Pakeitimas 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) įprastos apskaitos praktikos –
apskaitos principai ir konvencijos, 
paprastai naudojamos dalyvių dalyvaujant 
nacionalinėse arba regioninėse mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programose, 
analogiškose programai „Horizontas 
2020“;

Or. en

Pakeitimas 222
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) panaudojimas – tiesioginis arba 
netiesioginis tyrimų veiklos rezultatų 
panaudojimas gautas iš veiklos, kitokios 
nei atitinkamu tiesioginiu veiksmu 
apimama veikla arba panaudojimas 
įtraukiant, tačiau neapsiribojant produktų 
ar procesų kūrimu, tobulinimu ir 
pateikimu į rinką, arba paslaugų kūrimu 
ir teikimu;

Or. en

Pagrindimas

Šiuos pakeitimus pasiūlė supaprastinto konsorciumo susitarimo iniciatyvos (DESCA) 
koordinatoriai.

Pakeitimas 223
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) „MVĮ“– mikro, mažos ir vidutinės 
įmonės pagal Komisijos 2003 m. gegužės 
6 d. rekomendaciją 2003/362/EB dėl 
mikroįmonių, mažų ir vidutinių įmonių 
apibrėžimo1;

__________________
1 OL L 124, 2003 5 20, p.36 

Or. en

Pakeitimas 224
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b) tvari atvira prieiga reiškia, kad lėšos 
yra teikiamos programos „Horizontas 
2000“ dotacijomis arba kitais finansavimo 
arba verslo modeliais, skirtais finansuoti 
visas mokslinių recenzijų, kuriose 
aprašomi, interpretuojami arba 
analizuojami duomenys, žinios arba 
informacija, gauta vykdant „Horizontas 
2020“ finansuojamą veiklą, publikavimo 
internete išlaidas, pripažįstant, kad pačių 
mokslinių publikacijų reputacija gali būti 
laikoma kompetencijos įrodymu, o 
„Horizontas 2020“ finansuojamų 
projektų dalyviams nereikėtų sudaryti 
sunkumų verčiant publikuoti formatais, 
kurie gali būti laikomi esančiais 
prastesnės kokybės.

Or. en
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Pakeitimas 225
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) kompetencija – kokybės vertinimas 
nagrinėjant mokslinių tyrimų įrenginį 
prie kurio dirba gerai apmokytas 
mokslinis personalas ir užtikrinami 
geriausi praktiniai sprendimai 
moksliniams tikslams pasiekti, o 
maksimalus kiekis naujos informacijos 
gaunamas minimaliomis išlaidomis.

Or. pl

Pagrindimas

Sąvoka „kompetencija“ gali būti suprantama subjektyviai. Todėl vertinančiam specialistui 
reikėtų pateikti konkrečias gaires.

Pakeitimas 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame reglamente subjektas, kuris neturi 
teisinio subjektiškumo pagal taikomą 
nacionalinę teisę, prilyginamas teisės 
subjektui, jei patenkinami Reglamento 
(ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] 
reikalavimai.

3. Šiame reglamente subjektas, kuris neturi 
teisinio subjektiškumo pagal taikomą 
nacionalinę teisę, prilyginamas teisės 
subjektui, jei patenkinami Reglamento 
(ES) Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] 
114 straipsnio 2 dalies a punkto ir 
įgyvendinimo taisyklių 174a straipsnio 
reikalavimai.

Or. it

Pagrindimas

Kai tai susiję su teisiniu subjektiškumu, dėl įvairiose valstybėse narėse galiojančių skirtingų 
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teisinių susitarimų bei siekiant paaiškinti 2.3 pastraipos apimtį bei išvengti interpretavimo 
problemų, būtina pateikti aiškią nuorodą į Finansinio reglamento 114 straipsnio 2 dalies a 
punktą bei į įgyvendinimo taisyklių 174a straipsnį.

Pakeitimas 227
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 10 punkto tikslais supaprastintos 
taisyklės naudojamos valdžios 
institucijoms kai tai yra susiję su teisiniu 
subjektiškumu.

Or. en

Pakeitimas 228
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Klasifikuojant technologinius 
mokslinius tyrimus, produktų kūrimą ir 
demonstracinę veiklą bus atsižvelgta į 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos pateiktą technologinio 
pasirengimo lygio apibrėžimą.

Or. en

Pakeitimas 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis įgyvendinimo susitarimuose, 
sprendimuose ar sutartyse nustatytų sąlygų 
ir atsižvelgiant į įslaptintos informacijos 
apsaugos taisykles, duomenys, žinios ir 
informacija, kuri vykdant veiksmą 
perduota kaip konfidenciali, laikoma 
konfidencialia.

Laikantis įgyvendinimo susitarimuose, 
sprendimuose ar sutartyse nustatytų sąlygų 
ir atsižvelgiant į įslaptintos informacijos 
apsaugos taisykles, duomenys, žinios ir 
informacija, kuri vykdant veiksmą 
institucijų ir įstaigų bei veiksmo dalyvių
perduota kaip konfidenciali, laikoma 
konfidencialia.

Or. en

Pakeitimas 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis įgyvendinimo susitarimuose, 
sprendimuose ar sutartyse nustatytų sąlygų 
ir atsižvelgiant į įslaptintos informacijos 
apsaugos taisykles, duomenys, žinios ir 
informacija, kuri vykdant veiksmą 
perduota kaip konfidenciali, laikoma 
konfidencialia.

Laikantis įgyvendinimo susitarimuose, 
sprendimuose ar sutartyse nustatytų sąlygų 
ir atsižvelgiant į įslaptintos informacijos 
apsaugos taisykles, duomenys, žinios ir 
informacija, kuri vykdant veiksmą 
Sąjungos institucijų ir įstaigų bei veiksmo 
dalyvių perduota kaip konfidenciali, 
laikoma konfidencialia.

Or. en

Pakeitimas 231
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 3 straipsnio Komisija, 
gavusi prašymą, teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybėms 

Nepažeidžiant 3 straipsnio Komisija, 
gavusi prašymą, teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybėms 
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narėms ir asocijuotoms šalims turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus, 
kai:

narėms ir asocijuotoms šalims turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus ir 
iki paskleidžiant informaciją, Komisija 
sistemingai klausia atitinkamo dalyvio 
nuomonės, kai:

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti „naudingos informacijos“ skleidimo sąlygas, nes tai galėtų sukelti su 
konfidencialumu susijusių sunkumų.

Pakeitimas 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 3 straipsnio Komisija, 
gavusi prašymą, teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybėms 
narėms ir asocijuotoms šalims turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus, 
kai:

Nepažeidžiant 3 straipsnio Komisija, 
gavusi prašymą, teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybėms
narėms, asocijuotoms šalims ir Sąjungos 
piliečiams arba jų tiesiogiai išrinktiems 
atstovams turimą naudingą informaciją 
apie Sąjungos finansavimo gavusio dalyvio 
rezultatus, kai:

Or. en

Pakeitimas 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ta informacija svarbi viešajai politikai; a) ta informacija svarbi viešosios politikos
tikslams bei viešojo intereso skatinimui;
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Or. en

Pakeitimas 234
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) dalyviai nepateikia pagrįstų pakankamų 
priežasčių tos informacijos nesuteikti.

b) iki išankstinio Komisijos perspėjimo 
apie numatomą pranešimą, dalyviai 
nepateikia pagrįstų pakankamų priežasčių 
tos informacijos nesuteikti.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos skelbiama informacija apie dalyvių rezultatus kelia ne tik konfidencialumo, tačiau 
ir kontraktinio tvirtumo ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos klausimų. Todėl dalyviams 
reikia suteikti galimybę prieštarauti informacijos paskelbimui atvejais, kai tai jiems galėtų 
pakenkti, taigi informaciją apie skelbimą būtina pateikti iš anksto.

Pakeitimas 235
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus 
tikslo „Integracinės, inovacijas 
diegiančios ir saugios visuomenės“ 
veiksmų atveju Komisija teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus.

Konkretaus tikslo „Europos ir jos piliečių 
saugumo ir laisvės apsauga“ veiksmų 
atveju Komisija teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus. 
Komisijos saugumo taisykles reikėtų 
įtraukti į atitinkamus susitarimus dėl 
dotacijų.

Or. en
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Pakeitimas 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus 
tikslo „Integracinės, inovacijas 
diegiančios ir saugios visuomenės“
veiksmų atveju Komisija teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus.

Veiklos ramsčio „Visuomenės uždaviniai“
veiksmų atveju Komisija teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 237
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus 
tikslo „Integracinės, inovacijas diegiančios 
ir saugios visuomenės“ veiksmų atveju 
Komisija teikia Sąjungos institucijoms ir 
įstaigoms, valstybių narių nacionalinėms 
institucijoms turimą naudingą informaciją 
apie Sąjungos finansavimo gavusio dalyvio 
rezultatus.

Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus 
tikslo „Integracinės, inovacijas diegiančios 
ir saugios visuomenės“ veiksmų bei 
ramsčio „Visuomenės uždaviniai“ veiklos 
Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė 
veiksmų atveju Komisija teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Visuomenės sveikata, tvarka ir sveikatos apsauga yra pateisinamos išimtys ir jų atveju 
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leidžiama nukrypti nuo intelektinės nuosavybės teisių apsaugos reikalavimų.

Pakeitimas 238
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus 
tikslo „Integracinės, inovacijas diegiančios 
ir saugios visuomenės“ veiksmų atveju 
Komisija teikia Sąjungos institucijoms ir 
įstaigoms, valstybių narių nacionalinėms 
institucijoms turimą naudingą informaciją 
apie Sąjungos finansavimo gavusio dalyvio 
rezultatus.

Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus 
tikslo „Integracinės, inovacijas diegiančios 
ir saugios visuomenės“ veiksmų bei 
ramsčio „Visuomenės uždaviniai“ veiklos 
Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė 
veiksmų atveju Komisija teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama palengvinti nacionalinėms valstybių narių valdžios institucijoms 
naudojimąsi ES finansuojamų mokslinių tyrimų, vykdomų kaip ramsčio „Visuomenės 
uždaviniai“ veiklos Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė veiksmų dalis, rezultatais 
tvirtinant projektus ir politiką.

Pakeitimas 239
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus 
tikslo „Integracinės, inovacijas diegiančios 
ir saugios visuomenės“ veiksmų atveju 
Komisija teikia Sąjungos institucijoms ir 
įstaigoms, valstybių narių nacionalinėms 
institucijoms turimą naudingą informaciją 
apie Sąjungos finansavimo gavusio dalyvio 

Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus 
tikslo „Integracinės, inovacijas diegiančios 
ir saugios visuomenės“ veiksmų atveju 
Komisija teikia Sąjungos institucijoms ir 
įstaigoms, valstybių narių nacionalinėms 
institucijoms turimą naudingą informaciją 
apie Sąjungos finansavimo gavusio dalyvio 
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rezultatus. rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 240
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija potencialiems dalyviams 
pateikia instrukciją, kurioje paaiškinamos 
atrankos proceso detalės. Kartu su 
atrankos kriterijų svarbos koeficientais 
jose nurodomos dažniausios prašymų 
atmetimo priežastys (ypač MVĮ atvejais) ir 
būdai kaip tokių klaidų išvengti. Tiek kiek 
įmanoma, ši informacija jau turėtų būti 
pateikta paskelbus pirmą darbo programą 
ir būti paaiškinta pasiremiant Komisijos 
patirtimi. Tiek kiek Komisijai tai 
įmanoma atsižvelgiant į turimas lėšas, ši 
instrukcija turėtų būti išspausdinta 
visomis oficialiosiomis kalbomis. Visuose 
renginiuose valstybės narės užtikrina, kad 
MVĮ nemokamai gautų šią instrukciją 
savo oficialiąja kalba. 

Or. de

Pakeitimas 241
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje numatytas informacijos 
teikimas nelaikomas Komisijos ar dalyvių 
teisių ar pareigų perdavimu gavėjui. Tačiau 
gavėjas tokią informaciją laiko 

2. Komisija užtikrina:
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konfidencialia, išskyrus atvejus, kai ji 
paskelbiama viešai arba ją paviešina 
dalyviai, arba kai ji buvo suteikta 
Komisijai be slaptumo apribojimų.
Įslaptintos informacijos atžvilgiu taikomos 
Komisijos saugumo taisyklės.

(a) 1 dalyje numatytas informacijos 
teikimas nelaikomas Komisijos ar dalyvių 
teisių ar pareigų perdavimu gavėjui.
(b) Tačiau gavėjas tokią informaciją laiko 
konfidencialia, išskyrus atvejus, kai ji 
paskelbiama viešai arba ją paviešina 
dalyviai, arba kai ji buvo suteikta 
Komisijai be slaptumo apribojimų ir
(c) Įslaptintos informacijos atžvilgiu 
taikomos Komisijos saugumo taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Komisija teikia informaciją, ji turėtų užtikrinti, kad informacija nebus perduodamos 
teisės ir užtikrinti, kad gavėjas laikysis informacijos konfidencialumo reikalavimų.

Pakeitimas 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Gairės ir informacija potencialiems 

dalyviams
1. Komisija užtikrina, kad visiems 
potencialiems dalyviams, kartu su pirmos 
kasmetinės „Horizontas 2020“ darbo 
programos paskelbimu bus suteiktos 
pakankamos gairės ir informacija.
2. Šiuos dokumentus būtina parengti 
glaudžiai bendradarbiaujant su visomis 
suinteresuotomis pusėmis ir Komisijai 
patvirtinti pasinaudojant 
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įgyvendinamaisiais aktais, laikantis 9 
straipsnio 2 dalyje nurodytos tikrinimo 
procedūros:
a) prašymų teikimo, vertinimo, atrankos ir 
skyrimo taisykles;
b) standartinį dotacijos teikimo 
susitarimą;
c) apskaitos sertifikavimo taisykles.
3. Be to, glaudžiai bendradarbiaujant su 
visomis suinteresuotomis pusėmis būtina 
parengti, o Komisijai paskleisti šias gaires 
ir informaciją:
a) rekomendacijas dėl pasiūlymų 
rengimo, įskaitant detalią informaciją dėl 
vertinimo ir atrankos proceso;
b) gaires gavėjams;
c) gaires finansiniais klausimais;
d) gaires intelektinės nuosavybės teisių 
klausimais;
e) konsorciumo susitarimo kontrolinį 
sąrašą.
4. Sąlygos, kurias Komisija tvirtina 
anksčiau paminėtuose dokumentuose dėl 
reglamente (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas] ir šiame reglamente 
nustatytų taisyklių interpretavimo išlieka 
galiojančiomis visu programos 
laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 243
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Su rinka susijusi veikla visų pirma 
finansuojama finansinių priemonių 
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pagalba.

Or. en

Pakeitimas 244
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Apskaičiuojant bendrovės dydį, 
veiksmų dalyvis apibrėžiamas tik kaip 
prašymą teikiantis juridinis ar fizinis 
asmuo, išskyrus jo motininę bendrovę, 
dukterines bendroves arba užsienio 
kontroliuojančias bendroves.

Or. de

Pagrindimas

Tai palengvins prašymų dotacijoms teikimą.

Pakeitimas 245
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamoje darbo programoje gali būti 
apribotas trečiosiose šalyse įsisteigusių 
teisės subjektų dalyvavimas „Horizonte 
2020“ arba jo dalyse, kai valstybių narių 
teisės subjektų dalyvavimas trečiosios 
šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programose laikomas žalingu Sąjungos 
interesams.

2. Atitinkamoje darbo programoje 
ribojamas ir draudžiamas dalyvavimas 
„Horizonte 2020“ arba jo dalyse, kai:

Or. en
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Pakeitimas 246
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamoje darbo programoje gali būti 
apribotas trečiosiose šalyse įsisteigusių 
teisės subjektų dalyvavimas „Horizonte 
2020“ arba jo dalyse, kai valstybių narių 
teisės subjektų dalyvavimas trečiosios 
šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programose laikomas žalingu Sąjungos 
interesams.

2. Atitinkamoje darbo programoje gali būti 
apribotas trečiosiose šalyse įsisteigusių 
teisės subjektų dalyvavimas programoje 
„Horizontas 2020“ arba jos dalyse, kai 
valstybių narių teisės subjektų dalyvavimas 
trečiosios šalies mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programose laikomas žalingu 
Sąjungos interesams. Papildomos taisyklės 
dėl dalyvavimo programoje Horizontas 
2020 tam tikriems trečiųjų šalių ar 
asocijuotųjų šalių teisės subjektams yra 
nurodytos naujame 6a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teisės subjektai (įskaitant visus 
dukterinius vienetus), kurių dalyviams 
pagal siekiamus tikslus, įsisteigimo vietą, 
jų veiklos prigimtį arba vietą Europos 
Sąjunga galėtų pripažinti teisėta ir suteikti 
paramą ar pagalbą palaikydama situaciją, 
kilusią rimtai pažeidus tarptautinę teisę 
(įskaitant tarptautinę humanitarinę teisę), 
kai toks pažeidimas buvo konstatuotas 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
rezoliucijos arba Tarptautinio Teisingumo 
Teismo sprendimo ar patariamosios 
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nuomonės;

Or. en

Pakeitimas 248
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) bendrovės įsisteigusios trečiojoje šalyje, 
kuri prisistato kaip lengvatinių mokesčių 
centras, kurioje nėra jokių arba 
minimalūs mokesčiai, nėra veiksmingai 
keičiamasi informacija su užsienio 
mokesčių institucijomis, trūksta 
teisėkūros, teismų arba administracinių 
nuostatų skaidrumo, netaikomas faktinio 
buvimo vietoje reikalavimas;

Or. en

Pakeitimas 249
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) trečiosiose šalyse įsisteigę teisės 
subjektai kai valstybių narių teisės 
subjektų dalyvavimas trečiosios šalies 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programose 
laikomas žalingu Sąjungos interesams.

Or. en
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Pakeitimas 250
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitinkamoje darbo programoje arba 
darbo plane galima neleisti dalyvauti 
subjektams, kurie negali pateikti 
patenkinamų saugumo garantijų, įskaitant 
dėl darbuotojų patikimumo patikrinimo, 
kai jo reikia saugumo sumetimais.

3. Atitinkamoje darbo programoje arba 
darbo plane galima neleisti dalyvauti 
subjektams, kurie negali pateikti 
patenkinamų saugumo arba intelektinės 
nuosavybės apsaugos garantijų, įskaitant 
dėl darbuotojų patikimumo patikrinimo, 
kai jo reikia saugumo sumetimais.

Or. ro

Pakeitimas 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Europos teritorinio bendradarbiavimo 
grupė arba kita teisinė institucija, įsteigta 
pagal vienos iš dalyvaujančių šalių teisės 
aktus gali dalyvauti veiksme jeigu ji buvo 
sukurta valdžios institucijų arba įstaigų 
mažiausiai iš dviejų dalyvaujančių šalių, o 
šiame reglamente nustatytos sąlygos bei 
visos svarbios darbo programos arba 
darbo plano sąlygos buvo patenkintos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal reglamento (EB) Nr. 1082/2006 7straipsnį Europos teritorinio bendradarbiavimo 
grupė gali vykdyti kitus konkrečius teritorinio bendradarbiavimo su jos narėmis veiksmus 
siekdama įgyvendinti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus tiek gaudama Bendrijos finansinę 
paramą, tiek ir jos negaudama. Pagal Komisijos pasiūlymą, kuriuo iš dalies keičiamas 
reglamentas Nr. 1082/2006, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė gali vykdyti 
konkrečius teritorinio bendradarbiavimo su jos narėmis veiksmus siekdama įgyvendinti 1 
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straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus tiek gaudama Sąjungos finansinę paramą, tiek ir jos 
negaudama.

Pakeitimas 252
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Trečiosiose šalyse įsisteigusių teisės 
subjektų dalyvavimui „Horizontas 2020“ 
pagrindų programoje arba jos dalyse 
taikomas abipusiškumo principas, pagal 
kurį ES įsisteigę teisės subjektai gali 
dalyvauti tų šalių inicijuotose mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programose.

Or. fr

Pakeitimas 253
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Apribojimai dalyvauti programoje 

„Horizontas 2020“ tam tikriems teisės 
subjektams trečiosiose šalyse ir tam 

tikrose asocijuotose šalyse
Dalyvavimas ir bendradarbiavimas su 
teisės subjektais trečiosiose šalyse arba 
asocijuotose šalyse, dalyvaujančiose 
kariniuose arba teritoriniuose 
konfliktuose, arba esant pakankamai 
pagristiems įtarimams dėl žmogaus teisių 
pažeidimų arba tarptautinės 
humanitarinės teisės pažeidimų, turėtų 
būti draudžiamas. Tokių subjektų arba 
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asocijuotųjų šalių dalyvavimas leidžiamas 
tik jei yra tenkinami šie kriterijai:
a) trečiosios šalies subjektas ir 
asocijuotoji šalis pateikia ataskaitą dar 
prieš gaunant finansavimą ir pradedant 
netiesioginius veiksmus, nurodydama 
kokiu būdų lėšos ir kitos programos 
„Horizontas 2020“ paramos priemonės 
neprisideda prie ankstesnėje pastraipoje 
nurodytos veiklos ir yra atskiriamos nuo 
jos. Komisija pateikia gaires dėl šios 
ataskaitos turinio ir metodologijos;
b) finansavimas negali būti išskaidomas, 
o netiesioginiai veiksmai negali būti 
pradėti Komisijai nepatvirtinus ataskaitos 
ir jos išvadų. Jei laikoma reikalingu, 
Komisija gali atlikti savo tyrimą arba 
paprašyti trečios šalies atlikti apskaitą;
c) padarius išvadas apie netiesioginius 
veiksmus su asocijuotomis šalimis arba 
kas dvejus metus Komisija atlieka 
apskaitą, vertindama ar finansavimo bei 
paramos priemonės buvo tinkamai 
administruojamos;
d) laikantis šio straipsnio nuostatų 
parengtos publikacijos yra skelbiamos 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksme dalyvauja ne mažiau kaip trys 
teisės subjektai;

a) veiksme dalyvauja ne mažiau kaip du 
teisės subjektai;

Or. en
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Pakeitimas 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kiekvienas iš trijų yra įsisteigęs 
valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje;

b) kiekvienas iš dviejų yra įsisteigęs 
valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje;

Or. en

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

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) du iš trijų nėra įsisteigę toje pačioje 
valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje;

c) jie nėra įsisteigę toje pačioje valstybėje 
narėje ar asocijuotoje šalyje;

Or. en

Pakeitimas 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) visi trys teisės subjektai nepriklausomi 
vienas nuo kito, kaip apibrėžta 7 
straipsnyje.

d) jie yra nepriklausomi vienas nuo kito, 
kaip apibrėžta 7 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 258
Francisco Sosa Wagner
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais, tokiais kaip 
geografiniai ir kultūriniai mokslinių 
tyrimų socialinių ir humanitarinių 
mokslų srityje aspektai, turintys ypatingos 
svarbos atitinkamai valstybei narei arba 
asocijuotajai šaliai, o minimali sąlyga –
vienas teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje 
narėje arba asocijuotoje šalyje.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama informuoti Komisiją arba atitinkamą finansavimo įstaigą, siekiant 
užtikrinti, kad rengiant programas ir darbo planus bus atsižvelgiama į geografinį ir kultūrinį 
komponentą. Kaip minimali sąlyga gali būti reikalingas teisės subjekto dalyvavimas.

Pakeitimas 259
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, veiksmai pirminės žemės ūkio 
gamybos srityje, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
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arba asocijuotoje šalyje.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi regionai yra skirtingi savo dirvožemio tipais, klimatu bei ūkių infrastruktūra, gali 
būti, kad dauguma žemės ūkio projektų turėtų svarbos tik derinant juos regioniniu lygmeniu. 
Pavyzdžiui, srityje kilus epidemijai, kovos su šia epidemija priemonės turi būti kuriamos 
konkrečiai šiai sričiai. Tačiau, epidemijos sustabdymas yra tarpvalstybinės svarbos, nes 
mažos apimties mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai gali sukliudyti epidemijos paplitimui 
visame kontinente. Todėl žemės ūkio sektoriui reikia suteikti teisę į šią išimtį.

Pakeitimas 260
Adina-Ioana Vălean.

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, veiksmai pirminės žemės ūkio 
gamybos srityje, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

Or. en

Pakeitimas 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
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mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, veiksmai žemės ūkio gamybos 
ir kaimo plėtros srityje, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

Or. en

Pakeitimas 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, veiksmai pirminės žemės ūkio 
gamybos srityje, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

Or. en

Pakeitimas 263
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai 

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, veiksmai pirminės žemės ūkio 
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finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

gamybos srityje, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

Or. en

Pakeitimas 264
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, veiksmai pirminės žemės ūkio 
gamybos srityje, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje.

Or. en

Pakeitimas 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nukrypstant nuo 1 pastraipos 
reikalavimų, Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupė, kaip apibrėžta 6 
straipsnyje, gali veiksme dalyvauti kaip 
vienintelis paramos gavėjas.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme reglamentui dėl konkrečių nuostatų taikomų Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupei (ETBG) teritorinio bendradarbiavimo klausimais teigiama, kad 
ETBG arba kitas pagal vienos iš dalyvaujančių šalių įstatymus įsteigtas juridinis asmuo gali 
pateikti paraišką kaip vienintelis paramos veiksmui gavėjas, jei tarpvalstybinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo atveju jį sudaro bent dviejų, o tarpregioninio bendradarbiavimo atveju –
bent trijų programoje dalyvaujančių šalių valdžios institucijos ir įstaigos.

Pakeitimas 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nukrypstant nuo 1 dalies projekto, 
koordinuojamo Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupės atveju minimali 
sąlyga yra du teisės subjektai, įsisteigę 
dviejose skirtingose valstybėse narėse 
arba asocijuotose šalyse.

Or. en

Pagrindimas

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Pakeitimas 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Darbo programose ar darbo planuose 
gali būti numatyta papildomų sąlygų pagal 
specialius politikos reikalavimus arba 
pagal veiksmo pobūdį ar tikslus, įskaitant, 
inter alia, dalyvių skaičiaus, dalyvių tipo ir 
įsisteigimo vietos sąlygas.

5. Jei būtina ir visiškai pateisinama, darbo 
programose ar darbo planuose gali būti 
numatyta papildomų sąlygų pagal 
specialius politikos reikalavimus arba 
pagal veiksmo pobūdį ar tikslus, įskaitant, 
inter alia, dalyvių skaičiaus, dalyvių tipo ir 
įsisteigimo vietos sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Programai „Horizontas 2020“ taikomos bendros taisyklės, įvestos dalyvavimo taisyklėmis. 
Bet kokios papildomos taisyklės arba sąlygos turėtų būti išskirtinės ir taikomos tik visiškai 
pateisinamais ir būtinais atvejais.

Pakeitimas 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Lankstumas dalyvavimo sąlygose 
įvedamas siekiant:
- paspartinti naudojimąsi galimybėmis 
sektoriuose su trumpais mokslinių tyrimų 
ir inovacijų ciklais;
- padėti dalyvauti MVĮ ir 
- supaprastinti procedūras veiklai, 
tiesiogiai besiremiančiai finansuojamais 
mokslinių tyrimų rezultatais.

Or. en
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Pakeitimas 269
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Komisija ar finansavimo įstaiga dalyvį 
laiko būtinu veiksmui įgyvendinti;

a) Komisija ar finansavimo įstaiga dalyvį 
laiko būtinu veiksmui įgyvendinti, prieš tai 
atlikus konsultacijas su Europos 
Parlamentu ir Taryba;

Or. fr

Pakeitimas 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) toks finansavimas teikiamas pagal 
dvišalius mokslo ir technologijų 
susitarimus arba kitus Sąjungos ir 
tarptautinės organizacijos ar – trečiosiose 
šalyse įsisteigusių teisės subjektų atveju –
šalies, kurioje įsisteigęs teisės subjektas, 
susitarimus.

b) toks finansavimas teikiamas pagal 
dvišalius mokslo ir technologijų 
susitarimus arba kitus Sąjungos ir 
tarptautinės organizacijos ar – trečiosiose 
šalyse įsisteigusių teisės subjektų atveju –
šalies, kurioje įsisteigęs teisės subjektas, 
susitarimus. Šiuo susitarimu būtų 
užtikrintos lygios galimybės visoms 
valstybėms narėms, nepaisant jų narystės 
tarptautinėse organizacijose.

Or. en

Pakeitimas 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje minimų sąlygų įgyvendinimas 
griežtai kontroliuojamas Komisijos.

Or. en

Pakeitimas 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant kitų reglamentuose (ES) Nr. 
XX/2012 [Finansinis reglamentas], Nr. 
XX/2012 [deleguotasis reglamentas] 
numatytų atvejų, kai veiksmui nėra 
taikomos kvietimo teikti pasiūlymus 
taisyklės, kvietimai teikti pasiūlymus 
neskelbiami dėl koordinavimo ir paramos 
veiksmų ir dėl programos bendrai 
finansuojamų veiksmų, kuriuos turi 
vykdyti darbo programose nurodyti teisės 
subjektai.

Nepažeidžiant kitų reglamentuose (ES) Nr.
XX/2012 [Finansinis reglamentas], Nr. 
XX/2012 [deleguotasis reglamentas] 
numatytų atvejų, kai veiksmui nėra 
taikomos kvietimo teikti pasiūlymus 
taisyklės, kvietimai teikti pasiūlymus 
neskelbiami dėl koordinavimo ir paramos 
veiksmų ir dėl programos bendrai
finansuojamų veiksmų, kuriuos turi 
vykdyti darbo programose nurodyti teisės 
subjektai. Raginimas teikti pasiūlymus 
gali būti įvairių pavidalų, kuriais turi būti 
užtikrinamas tam tikras lankstumas,
reikalingas dėl mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sektorių bei veiklos įvairovės, 
apimančios tiek ilgalaikius projektus, tiek 
ir trumpalaikę veiklą.

Or. en

Pakeitimas 273
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

1a. Visiems raginimams teikti pasiūlymus 
saugumo mokslinių tyrimų srityje turi būti 
atliktas ex ante etinis ir poveikio 
visuomenei vertinimas. Raginimai, kuriais 
keliamas didelis etinis ir(arba) poveikio 
visuomenei susirūpinimas turi būti 
patikrinti vykdant aktyvią priežiūrą ir 
kontrolę.

Or. en

Pakeitimas 274
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Raginimo teikti pasiūlymus apimtyje 
vykdomų veiksmų apimtis nustatoma 
kompetencijos kriterijumi.

Or. en

Pakeitimas 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Gali būti taikoma supaprastinta dviejų 
pakopų vertinimo tvarka, jei taip nurodyta 
darbo programoje, tačiau su sąlyga, kad 
nebus pratęsiamas bendras vertinimo 
laikotarpis.
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Or. en

Pakeitimas 276
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos finansavimą gaunantys teisės 
subjektai su Sąjunga ar atitinkama 
finansavimo įstaiga sudaro dotacijos 
susitarimą. Tame dotacijos susitarime 
aprašomas tų dalyvių ir dalyvaujančių 
teisės subjektų iš atitinkamų trečiųjų šalių 
atliktinas darbas.

2. Sąjungos finansavimą gaunantys teisės 
subjektai su Sąjunga ar atitinkama 
finansavimo įstaiga sudaro dotacijos 
susitarimą. Tame dotacijos susitarime 
aprašomas tų dalyvių ir dalyvaujančių 
teisės subjektų iš atitinkamų trečiųjų šalių 
atliktinas darbas, bei pagrindinės sąlygos, 
ypač dėl prieigos teisių, panaudojimo ir 
sklaidos.

Or. en

Pagrindimas

Būtina pateikti nuostatą dėl galimybės nurodyti pagrindines sąlygas veiksmams, vykdomiems 
remiantis bendriems kvietimams kartu su trečiosiomis šalimis, ypač kai tai susiję su 
intelektinės nuosavybės teisėmis.

Pakeitimas 277
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Laikas pasiūlymams

Būtina sutrumpinti laikotarpį skirtą 
nuspręsti dėl sėkmingo pasiūlymo. 
Tačiau, priklausomai nuo bet kokio 
konkretaus raginimo prigimties, tinkamą 
dėmesį reikia atkreipti į:
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a) aiškius ir skaidrius mechanizmus, 
skirtus rengti kvietimus konkrečiais 
klausimais, kurie sudarytų lygias sąlygas 
ir padėtų dalyvių įtraukimui bei jų 
skaičiaus didėjimui. Kai įmanoma, tai 
turėtų derėti su programomis ir temomis;
b) pagrįstus išankstinius įspėjimus apie 
būsimus raginimus, kurie gali 
potencialiems dalyviams dar prieš 
raginimų paskelbimą leisti sudaryti 
siūlymo konsorciumą ir tuo sustiprinti 
pasiūlymų kokybę;
c) pagrįstą laikotarpį tarp raginimo 
paskelbimo ir galutinio pasiūlymų teikimo 
termino, kas sustiprintų pasiūlymų kokybę 
ir sudarytų lygias sąlygas dalyviams 
turintiems skirtingus administracinius 
pajėgumus, skirtingą dalyvavimo 
Sąjungos finansuojamose programose 
patirtį, skirtingas kalbas bei skirtingą 
anglų kalbos mokėjimo lygį, ir
– į tai, kad galutiniai terminai pasiūlymų 
teikimui turėtų būti numatyti atsižvelgiant 
į visą Sąjungos kvietimų teikti pasiūlymus 
apimtį bei potencialių dalyvių mokslo ir 
verslo darbo grafiką.

Or. en

Pakeitimas 278
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Sąveika su sanglaudos fondais

Siekiant sukurti sąveiką ir siekiant 
veiksmingumo panaudojant sanglaudos 
politikos fondus, skirtus mokslo tyrimams, 
būtina nustatyti bendras dalyvavimo 
taisykles. Reikia sukurti vieną bendrą 
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taisyklių rinkinį ir įėjimo tašką visam 
Sąjungos vykdomam mokslinių tyrimų 
finansavimui, įskaitant dalyvio 
identifikacijos kodo naudojimą ir dalyvių 
portalą visiems Sąjungos kvietimams 
teikti paraiškas ir projektams.

Or. en

Pakeitimas 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tinka, pasiūlymuose pateikiamas 
rezultatų naudojimo ir sklaidos plano 
projektas.

1. Pasiūlymuose patikrinama ar yra svarbi 
atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
dimensija (kaip tai išdėstyta reglamento 
2011/809 kuriuo įsteigiama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ 2014–2020 m. 
laikotarpiui 14 a straipsnyje) ir ar į šią 
dimensiją būtina atsižvelgti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pateikiama nuoroda į Cristina Guttierez-Cortines pateiktą 12 pakeitimą dėl 
Maria Teresa Riera Madurell ataskaitos projektą dėl „Horizontas 2020“ pagrindų 
programos, kuriame siūlomas naujas 14a straipsnis dėl atsakingų mokslinių tyrimų.

Pakeitimas 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tinka, pasiūlymuose pateikiamas 1. Kai tinka, pasiūlymuose pateikiamas 
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rezultatų naudojimo ir sklaidos plano 
projektas.

rezultatų naudojimo plano projektas, kai 
naudojimas yra laukiamas ar 
reikalaujamas kaip pasiūlymo dalis ir 
sklaidos plano projektas, įskaitant 
duomenų administravimo ir dalijimosi 
jais planą.

Or. en

Pakeitimas 281
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tinka, pasiūlymuose pateikiamas 
rezultatų naudojimo ir sklaidos plano 
projektas.

1. Pasiūlymuose pateikiamas rezultatų 
naudojimo ir sklaidos plano projektas. Kai 
tinkama, darbo programoje arba darbo 
plane aiškiai nurodoma, kad plano 
projektas nereikalingas.

Or. en

Pagrindimas

Panaudojimo ir sklaidos planai turėtų būti pateikiami visais atvejais, išskyrus išskirtinius 
atvejus.

Pakeitimas 282
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tinka, pasiūlymuose pateikiamas 
rezultatų naudojimo ir sklaidos plano 
projektas.

1. Kai tinka, pasiūlymuose pateikiamas 
rezultatų naudojimo ir sklaidos plano 
projektas, įskaitant duomenų 
administravimo ir dalijimosi jais planą.

Or. en
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Pakeitimas 283
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai tinkama, pvz. kai numatomas 
didelis prašymų skaičius, Komisija gali 
nuspręsti naudoti dviejų pakopų prašymų 
teikimo procedūrą, su sąlyga, kad 
pirmojoje stadijoje bus atliktas kruopštus 
vertinimas (tikslai, mokslinis požiūris, 
dalyvių kompetencija, mokslinio 
bendradarbiavimo pridėtinė vertė ir 
bendras biudžetas), su sąlyga, kad tai 
neprailgins sutarties sudarymo arba
dotacijos suteikimo laiko;

Or. en

Pakeitimas 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bet koks pasiūlymas vykdyti 
mokslinius tyrimus, turintis potencialo 
sukurti naujas medicinines technologijas 
(pvz. vaistus, vakcinas, medicininę 
diagnostiką) turi plano projektą, 
nurodantį strategiją, kuria būtų galima 
užtikrinti netrukdomą ir atvirą prieigą 
prie šios technologijos, o kliūtys naudotis 
šia technologija sukeltų pavojaus 
visuomenės sveikatos apsaugai.

Or. en
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Pagrindimas

Galimybė naudotis vaistais, vakcinomis ir kitomis medicininėmis technologijomis yra 
pagrindinis sveikatos apsaugos sistemos veiklos ir naudojimosi jos paslaugomis užtikrinimo 
elementas. Kaip nurodyta keletoje PSO pranešimų, apie prieigos strategijas galvojant jau 
tyrimų ir plėtros proceso metu, galima prisidėti prie geresnės sveikatos priežiūros. PSO 
šaltiniai : Report of the Commission on IPR, Innovation and Public Health. (2006); R&D to 
Meet Health Needs in Developing Countries: Strengthening Global Financing and 
Coordination (2012)

Pakeitimas 285
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pasiūlymais reikia patikrinti kokiu 
būdu atsakingų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų dimensija (kaip tai išdėstyta 
reglamento (ES) Nr. XX/XX [
„Horizontas 2020“] 14 a straipsnyje ir ar į 
šią dimensiją būtina atsižvelgti.

Or. en

Pakeitimas 286
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai tinka, pasiūlyme dėl žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių mokslinių 
tyrimų pateikiama išsami informacija apie 
licencijavimo ir kontrolės priemones, kurių 
imsis valstybių narių kompetentingos 
institucijos, taip pat išsami informacija apie 
pateiksimus etikos patvirtinimus. Žmogaus 

2. Kai tinka, pasiūlyme dėl žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių mokslinių 
tyrimų pateikiama išsami informacija apie 
kontrolės priemones, kurių imsis valstybių 
narių kompetentingos institucijos, taip pat 
išsami informacija apie pateiksimus etikos 
patvirtinimus. Žmogaus embrioninių 
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embrioninių kamieninių ląstelių gavimo 
klausimais institucijoms, organizacijoms ir 
mokslo darbuotojams taikoma griežta 
licencijavimo ir kontrolės tvarka pagal 
atitinkamų valstybių narių teisinę sistemą.

kamieninių ląstelių gavimo klausimais
institucijoms, organizacijoms ir mokslo 
darbuotojams taikoma griežta kontrolės 
tvarka pagal atitinkamų valstybių narių 
teisinę sistemą.

Or. en

Pakeitimas 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai tinka, pasiūlyme dėl žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių mokslinių 
tyrimų pateikiama išsami informacija apie 
licencijavimo ir kontrolės priemones, kurių 
imsis valstybių narių kompetentingos 
institucijos, taip pat išsami informacija apie 
pateiksimus etikos patvirtinimus. Žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių gavimo 
klausimais institucijoms, organizacijoms ir 
mokslo darbuotojams taikoma griežta 
licencijavimo ir kontrolės tvarka pagal 
atitinkamų valstybių narių teisinę sistemą.

2. Pasiūlyme dėl žmogaus embrioninių 
kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų 
pateikiama išsami informacija apie 
licencijavimo ir kontrolės priemones, kurių 
imsis valstybių narių kompetentingos 
institucijos, taip pat išsami informacija apie 
pateiksimus etikos patvirtinimus, kai tinka.
Žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių 
gavimo klausimais institucijoms, 
organizacijoms ir mokslo darbuotojams 
taikoma griežta licencijavimo ir kontrolės 
tvarka pagal atitinkamų valstybių narių 
teisinę sistemą.

Or. en

Pakeitimas 288
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai tinka, pasiūlyme dėl žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių mokslinių 
tyrimų pateikiama išsami informacija apie 
licencijavimo ir kontrolės priemones, kurių 

2. Pasiūlyme dėl žmogaus embrioninių 
kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų 
pateikiama išsami informacija apie 
licencijavimo ir kontrolės priemones, kurių 
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imsis valstybių narių kompetentingos 
institucijos, taip pat išsami informacija apie 
pateiksimus etikos patvirtinimus. Žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių gavimo 
klausimais institucijoms, organizacijoms ir 
mokslo darbuotojams taikoma griežta 
licencijavimo ir kontrolės tvarka pagal 
atitinkamų valstybių narių teisinę sistemą.

imsis valstybių narių kompetentingos 
institucijos, taip pat išsami informacija apie 
pateiksimus etikos patvirtinimus. Žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių gavimo 
klausimais institucijoms, organizacijoms ir 
mokslo darbuotojams taikoma griežta 
licencijavimo ir kontrolės tvarka pagal 
atitinkamų valstybių narių teisinę sistemą.

Or. ro

Pakeitimas 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasiūlymas, kuriame pažeidžiami etikos 
principai ar galiojantys teisės aktai arba 
kuris neatitinka Sprendime Nr. XX/XX/ES 
[specialioji programa], darbo programoje 
ar darbo plane, kvietime teikti pasiūlymus 
nustatytų sąlygų, gali būti bet kuriuo metu 
pašalintas iš vertinimo, atrankos ir skyrimo 
procedūrų.

3. Pasiūlymas, kuriame pažeidžiami etikos 
principai, pagrindinės teisės ar galiojantys 
teisės aktai arba kuris neatitinka Sprendime 
Nr. XX/XX/ES [specialioji programa], 
darbo programoje ar darbo plane, kvietime 
teikti pasiūlymus nustatytų sąlygų, gali būti 
bet kuriuo metu pašalintas iš vertinimo, 
atrankos ir skyrimo procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet koks pasiūlymas vykdyti 
mokslinius tyrimus, turintis potencialo 
sukurti naujas medicinines technologijas 
(pvz. vaistus, vakcinas, medicininę 
diagnostiką) turi plano projektą, 
nurodantį strategiją, kuria būtų galima 
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užtikrinti netrukdomą ir atvirą prieigą 
prie šios technologijos, o kliūtys naudotis
šia technologija sukeltų pavojaus 
visuomenės sveikatos apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta keletoje PSO pranešimų, galimybė naudotis vaistais, vakcinomis ir kitomis 
medicininėmis technologijomis yra pagrindinis sveikatos apsaugos sistemos veiklos ir 
naudojimosi jos paslaugomis užtikrinimo elementas. Apie prieigos strategijas galvojant jau 
tyrimų ir plėtros proceso metu, galima prisidėti prie geresnės sveikatos priežiūros. Egzistuoja 
nemažai priemonių, skirtų šiam poreikiui patenkinti (pvz. nuostatos dirbant su intelektine 
nuosavybe, prieigos programos).

Pakeitimas 291
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet koks pasiūlymas vykdyti 
mokslinius tyrimus, turintis potencialo 
sukurti naujas medicinines technologijas 
(pvz. vaistus, vakcinas, medicininę 
diagnostiką) turi plano projektą, 
nurodantį strategiją, kuria būtų galima 
užtikrinti netrukdomą ir atvirą prieigą 
prie šios technologijos, o kliūtys naudotis 
šia technologija sukeltų pavojaus 
visuomenės sveikatos apsaugai.

Or. en

Pakeitimas 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)



PE492.762v01-00 104/156 AM\907542LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet koks pasiūlymas vykdyti 
mokslinius tyrimus, turintis potencialo 
sukurti naujas medicinines technologijas 
(pvz. vaistus, vakcinas, medicininę 
diagnostiką) turi plano projektą, 
nurodantį strategiją, kuria būtų galima 
užtikrinti netrukdomą ir atvirą prieigą 
prie šios technologijos, o kliūtys naudotis 
šia technologija sukeltų pavojaus 
visuomenės sveikatos apsaugai.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė naudotis vaistais, vakcinomis ir kitomis medicininėmis technologijomis yra 
pagrindinis sveikatos apsaugos sistemos veiklos ir naudojimosi jos paslaugomis užtikrinimo 
elementas.

Pakeitimas 293
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei tinkama, pasiūlyme reikėtų 
paaiškinti kaip ir kokiu būdu lytis ir lyčių 
analizė yra svarbi numatomam projektui 
ir naudoti atitinkamus metodus, sukurtus 
naujausiais šios srities tyrimais.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrose srityse reikėtų nurodyti kiek svarbi yra lytis.

Pakeitimas 294
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Etikos aspektų vertinimas Etikos ir lyties aspektų vertinimas

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais pasiūlymai turi būti išanalizuoti iš lyties perspektyvos.

Pakeitimas 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai vertina pasiūlymų, 
kurie kelia etikos klausimų, etikos 
aspektus. Vertinant tikrinama, kaip 
laikomasi etikos principų ir teisės aktų, o 
jei moksliniai tyrimai vykdomi ne 
Sąjungoje – ar tokie tyrimai būtų leidžiami 
valstybėje narėje.

Jei moksliniai tyrimai vykdomi ne 
Sąjungoje, Komisija tikrina, kaip tinkamai 
laikomasi etikos principų ir garantuoja, 
kad tokie tyrimai būtų leidžiami valstybėje 
narėje.

Or. en

Pakeitimas 296
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai vertina pasiūlymų, 
kurie kelia etikos klausimų, etikos 
aspektus. Vertinant tikrinama, kaip 
laikomasi etikos principų ir teisės aktų, o 
jei moksliniai tyrimai vykdomi ne 

Komisija reguliariai vertina pasiūlymų, 
kurie kelia etikos klausimų, etikos 
aspektus. Vertinant tikrinama, kaip 
laikomasi etikos principų ir teisės aktų, o 
jei moksliniai tyrimai vykdomi ne 
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Sąjungoje – ar tokie tyrimai būtų leidžiami 
valstybėje narėje.

Sąjungoje – ar tokie tyrimai būtų leidžiami 
valstybėje narėje. Jei tinkama, Komisija 
turėtų sistemingai vykdyti lyties aspekto 
patikrinimus pasiūlymams, naudodama 
kontrolinį sąrašą, ypač kai pasiūlymai 
susiję su žmonėmis, ar kaip naudotojais, 
ar kaip subjektais.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais pasiūlymai turi būti išanalizuoti iš lyties perspektyvos. 

Pakeitimas 297
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija reguliariai vertina pasiūlymų, 
kurie kelia etikos klausimų, etikos 
aspektus. Vertinant tikrinama, kaip 
laikomasi etikos principų ir teisės aktų, o 
jei moksliniai tyrimai vykdomi ne 
Sąjungoje – ar tokie tyrimai būtų leidžiami 
valstybėje narėje.

Komisija reguliariai vertina pasiūlymų, 
kurie kelia etikos klausimų, etikos 
aspektus. Vertinant tikrinama, kaip 
laikomasi etikos principų ir ES teisės aktų, 
o jei moksliniai tyrimai vykdomi ne 
Sąjungoje yra patikrinama ar tokie tyrimai 
būtų leidžiami valstybėje narėje.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad etikos aspektų vertinimas bus vykdomas vadovaujantis ES teisės aktais 
ir principais.

Pakeitimas 298
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

1a. Visiems raginimams teikti pasiūlymus 
saugumo mokslinių tyrimų srityje turi būti 
atliktas ex ante etinis poveikio vertinimas. 
Toks vertinimas viršija siaurus privatumo 
ir duomenų apsaugos apibrėžimus ir juo 
atsižvelgiama į platesnį mokslinių tyrimų 
ir plėtros poveikį visuomenei. Kvietimai 
kuriais iškyla rimto susirūpinimo dėl 
etinio poveikio ir (arba) poveikio 
visuomenei turi būti griežtai tikrinami ir 
kontroliuojami. Kiekvienam tokiam 
projektui bus atliktas etikos aspektų 
vertinimas.

Or. en

Pakeitimas 299
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija etikos aspektų vertinimo 
procesą padaro kaip galima skaidresniu 
projekto pareigūnams bei dalyviams.

Or. en

Pakeitimas 300
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Komisija stengiasi užtikrinti, kad 
etikos aspektų vertinimas, kai tai 
įmanoma, nesutrukdys laiku pradėti, tęsti 
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arba užbaigti projektų.

Or. en

Pakeitimas 301
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Lyties aspekto vertinimas

Komisija nuolat vykdo lyties aspekto 
vertinimą, pasinaudodama kontroliniu 
sąrašu.

Or. en

Pakeitimas 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Poveikis analizuojamas atsižvelgiant į 
visas numatomas projekto sąnaudas, 
pagal ką kaip lemiamas kriterijus 
nustatomas kainos ir poveikio 
koeficientas.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi programa „Horizontas 2020“ yra valstybės lėšų paskirstymo programa, 
kategorizuojant ir atrenkant pasiūlymus būtina atlikti kainos ir naudos santykio analizę.
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Pakeitimas 303
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateiktieji pasiūlymai vertinami 
remiantis šiais skyrimo kriterijais:

1. Pateiktieji pasiūlymai vertinami 
remiantis tokiais skyrimo kriterijais:

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimais 4,5,6,7 ir 8 sukonkretizuojami kriterijai, kuriai reikėtų vadovautis nustatant 
bendrą vertinimo skalę vertintojų pateiktiems įvertinimams.

Pakeitimas 304
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kokybės; a) kokybės, remiantis mokslinių tyrimų 
bazės vertinimu vadovaujantis 2
straipsnio 1 dalies nauju 17 a punktu;

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimais 4,5,6,7 ir 8 sukonkretizuojami kriterijai, kuriais reikėtų vadovautis nustatant 
bendrą vertinimo skalę vertintojų pateiktiems įvertinimams.

Pakeitimas 305
Adam Gierek

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

b) poveikio; b) grupės narių mokslinių pasiekimų;

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimais 4,5,6,7 ir 8 sukonkretizuojami kriterijai, kuriais reikėtų vadovautis nustatant 
bendrą vertinimo skalę vertintojų pateiktiems įvertinimams.

Pakeitimas 306
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įgyvendinimo kokybės ir 
veiksmingumo.

c) įgyvendinimo kainos.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimais 4,5,6,7 ir 8 sukonkretizuojami kriterijai, kuriais reikėtų vadovautis nustatant 
bendrą vertinimo skalę vertintojų pateiktiems įvertinimams.

Pakeitimas 307
Adam Gierek

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) sėkmės tikimybės.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimais 4,5,6,7 ir 8 sukonkretizuojami kriterijai, kuriais reikėtų vadovautis nustatant 
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bendrą vertinimo skalę vertintojų pateiktiems įvertinimams.

Pakeitimas 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) sąveikos su kitu valstybės finansavimu 
nacionaliniu, regioniniu ir vietos 
lygmenimis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sąveikos su valstybių narių ir regionų finansavimu bei atsižvelgiant į išteklių 
specializaciją ir koncentraciją, būtų tinkama projektų tinkamumą vertinti ir remiantis tokios 
sąveikos potencialu.

Pakeitimas 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kiekvienas 1 dalyje pateiktas kriterijus 
bus vertinamas skalėje nuo 1 iki 5. 
Negalima duoti pusės taško. Taškais 
nurodomas kriterijų įvertinimas:
a) 0 – pasiūlymas netenkina vertinamo 
kriterijaus arba negali būti vertinamas dėl 
nesančios arba nepakankamos 
informacijos
b) 1 – blogai. Kriterijus tenkinamas 
nepakankamai. Yra didelių problemų.
c) 2 – vidutiniškai. Nors kriterijus iš 
esmes yra tenkinamas, yra didelių 
problemų.
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d) 3 – gerai. Pasiūlymu tinkamai 
tenkinamas kriterijus, nors reikalingi 
patobulinimai.
e) 4 – labai gerai. Pasiūlymu kriterijus 
tenkinamas labai gerai, nors kai kurie 
patobulinimai įmanomi.
f) 5 – puikiai. Pasiūlymu pakankamai 
tenkinami visi svarbūs nagrinėjamo 
kriterijaus aspektai. Visi trūkumai yra 
neesminiai.

Or. en

Pakeitimas 310
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atrankos kriterijai ir jų reikšmė 
apibrėžiama darbo programoje arba plane 
ir pritaikomi prie „Horizontas 2020“ 
prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 311
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Poveikis gali būti vertinamas 
atsižvelgiant į visas numatomas projekto 
sąnaudas, kuo kaip lemiamas kriterijus 
nustatomas kainos ir poveikio 
koeficientas.

Or. en
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Pakeitimas 312
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų 
pasiūlymams taikomas vienintelis kokybės 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 313
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų 
pasiūlymams taikomas vienintelis kokybės 
kriterijus.

2. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų 
pasiūlymams atrenkant mokslinių tyrimų 
grupę taikomas vienintelis kokybės 
kriterijus, t. y remiamasi mokslininkų 
galimybių naudotis modernia tyrimų 
įranga vertinimu, vadovaujantis 2 
straipsnio 1 dalies nauju 17a punktu.

Or. pl

Pagrindimas

Kokybės kriterijų reikia patikslinti.

Pakeitimas 314
Marita Ulvskog
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atrankos ir paramos suteikimo 
kriterijai turėtų būti taikomi 
nediskriminuojant pagal lytį. Būtina 
patvirtinti paskatos sistemą, skirtą remti 
projektams, kuriuose integruota lyčių 
lygybės perspektyva. Komisija patvirtina
procesą, skirtą stebėti šios nuostatos 
įgyvendinimą ir viešai skelbti rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Poveikio kriterijus apima galimą 
mokslinių tyrimų duomenų ir rezultatų 
sklaidos ir viešo prieinamumo mastą, 
prioritetą suteikiant projektams turintiems 
didesnį sklaidos ir rezultatų panaudojimo 
potencialą.

Or. en

Pakeitimas 316
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Poveikio kriterijui suteikiama 
didžiausia svarba nagrinėjant pasiūlymus 
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su prioritetu „pramonės subjektų 
lyderystė“.

Or. en

Pakeitimas 317
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Darbo programoje ar darbo plane 
išdėstomos kitos 1 dalyje nurodytų skyrimo 
kriterijų taikymo taisyklės ir 
sukonkretinami vertinimo koeficientai ir 
ribinės vertės.

3. Darbo programoje ar darbo plane 
išdėstomos kitos 1 dalyje nurodytų skyrimo 
kriterijų taikymo taisyklės ir 
sukonkretinami vertinimo koeficientai ir 
ribinės vertės. Lyčių pusiausvyra 
patvirtinama kaip vienas iš darbo 
programos kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 318
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Darbo programoje ar darbo plane 
išdėstomos kitos 1 dalyje nurodytų skyrimo 
kriterijų taikymo taisyklės ir 
sukonkretinami vertinimo koeficientai ir 
ribinės vertės.

3. Darbo programoje ar darbo plane 
išdėstomos kitos 1 dalyje nurodytų skyrimo 
kriterijų taikymo taisyklės ir 
sukonkretinami pakriterijai, vertinimo 
koeficientai ir ribinės vertės. Vertinimu 
užtikrinama lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas.

Or. en
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Pakeitimas 319
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija patvirtina ir paskelbia 
pasiūlymų teikimo procedūros taisykles, o 
taip pat susijusių vertinimo, atrankos ir 
paramos suteikimo procedūrų taisykles 
bei skelbia gaires paraiškų teikėjams, 
įskaitant gaires vertintojams. Taip pat ji
nustato detalias taisykles dviejų pakopų 
paraiškų teikimo procedūrai, įskaitant 
pirmos pakopos pasiūlymų apimtį ir 
prigimtį bei baigtų antros pakopos
pasiūlymų apimtį ir prigimtį, o taip pat 
taisykles dviejų etapų vertinimo 
procedūrai.

Or. de

Pagrindimas

Reikalingi dokumentai kaip galima išsamiau jau turėtų būti apibrėžti dalyvavimo taisyklėse.

Pakeitimas 320
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija parengia atrankos proceso 
vadovą, kuriame paaiškinami sutarties 
sudarymo kriterijai ir nustatomi 
konkretūs atrankos proceso koeficientai ir 
ribinės vertės. Šis vadovas skelbiamas 
kartu su pirmąja darbo programa. Vadovo 
turinys Komisijos tarnyboms turi būti 
privalomas.

Or. en
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Pakeitimas 321
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija parengia atrankos proceso 
vadovą, kuriame paaiškinami sutarties 
sudarymo kriterijai ir nustatomi 
konkretūs atrankos proceso koeficientai ir 
ribinės vertės. Šis vadovas skelbiamas 
kartu su pirmąja darbo programa.

Or. en

Pakeitimas 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai tinkama, pasiūlymo potencialas 
skatinti tarptautinį bendradarbiavimą 
svarbiausiais klausimais, tokiais kaip pvz. 
standartizacija, vaidina vaidmenį 
vertinimo procedūroje.

Or. en

Pakeitimas 323
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pateikiant kita kalba nei anglų, 
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teikėjams negalima sudaryti sunkumų 
vertinimo procedūroje.

Or. de

Pakeitimas 324
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasiūlymai suskirstomi pagal vertinimo 
rezultatus. Atranka vykdoma remiantis tuo 
suskirstymu.

4. Pasiūlymai suskirstomi pagal vertinimo 
rezultatus, remiantis siūloma kiekybinio 
vertinimo skale. Tas pats klausimas 
(spręstina problema) arba panašus 
klausimas gali būti pateiktas dvejoms 
tyrimų grupėms siekiant skatinti 
konkurenciją.

Or. pl

Pagrindimas

Konkurencingumas turėtų būti faktoriumi tiek prašymo dotacijai gauti procedūros metu, tiek 
ir jos įsisavinimo metu.

Pakeitimas 325
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pasiūlymai suskirstomi pagal vertinimo 
rezultatus. Atranka vykdoma remiantis tuo 
suskirstymu.

4. Pasiūlymai suskirstomi pagal vertinimo 
rezultatus. Atranka vykdoma remiantis tuo 
suskirstymu. Kai dveji ar daugiau 
pasiūlymų laikomi lygiais pagal 1 ir 2 
dalyje išdėstytus kriterijus, Komisija kaip į 
papildomą kriterijų atsižvelgia į 
geriausios ekonominės vertės pasiūlymą.
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Or. en

Pakeitimas 326
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Raginimais teikti pasiūlymus 
pirmiausiai įgyvendinama dviejų pakopų 
paraiškų teikimo procedūra, 
vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 
XX/2012 [Finansų reglamentas]
nuostatomis ir jo įgyvendinimo
taisyklėmis.

Or. en

Pakeitimas 327
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai veiksmui prašoma 500 000 EUR ar 
didesnio Sąjungos finansinio įnašo, 
Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
iš anksto patikrina tik koordinatorių 
finansinį pajėgumą, nebent, remiantis 
turima informacija, esama priežasčių 
abejoti koordinatoriaus ar kitų dalyvių 
finansiniu pajėgumu.

5. Priemonėmis suderinamomis su 
nacionaline teise ir kai veiksmui prašoma 
100 000 EUR ar didesnio Sąjungos 
finansinio įnašo, Komisija ar atitinkama 
finansavimo įstaiga iš anksto patikrina tik 
koordinatorių finansinį pajėgumą, nebent, 
remiantis turima informacija, esama 
priežasčių abejoti koordinatoriaus ar kitų 
dalyvių finansiniu pajėgumu. Komisija 
pareiškėjams pateikia paprastą, patogią 
naudoti elektroninę priemonę, kad jie 
galėtų pasitikrinti savo finansinį 
gyvybingumą.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina pripažinti nacionalinės teisės viršenybę ir tai taptų svarbiu žingsniu dalyviams 
supaprastinant procedūras.

Pakeitimas 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai veiksmui prašoma 500 000 EUR ar 
didesnio Sąjungos finansinio įnašo, 
Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
iš anksto patikrina tik koordinatorių 
finansinį pajėgumą, nebent, remiantis 
turima informacija, esama priežasčių 
abejoti koordinatoriaus ar kitų dalyvių 
finansiniu pajėgumu.

5. Kai veiksmui prašoma 650 000 EUR ar 
didesnio Sąjungos finansinio įnašo, 
Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
iš anksto patikrina tik koordinatorių arba
kitų dalyvių finansinį pajėgumą (kaip 
septintojoje pagrindų programoje) nebent, 
remiantis turima informacija, esama 
priežasčių abejoti koordinatoriaus ar kitų 
dalyvių finansiniu pajėgumu.

Or. en

Pakeitimas 329
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai veiksmui prašoma 500 000 EUR ar 
didesnio Sąjungos finansinio įnašo, 
Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
iš anksto patikrina tik koordinatorių
finansinį pajėgumą, nebent, remiantis 
turima informacija, esama priežasčių 
abejoti koordinatoriaus ar kitų dalyvių 
finansiniu pajėgumu.

5. Kai dalyviui prašoma 500 000 EUR ar 
didesnio Sąjungos finansinio įnašo, 
Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
iš anksto patikrina finansinį pajėgumą, 
nebent, remiantis turima informacija, 
esama priežasčių abejoti koordinatoriaus ar 
kitų dalyvių finansiniu pajėgumu.

Or. en
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Pagrindimas

Tikrinant koordinatorių finansinį pajėgumą nenurodomas dalyvių, prašančių didelių sumų 
finansinis pajėgumas. Tikrinti reikia dalyvių, o ne koordinatorių veiksmus.

Pakeitimas 330
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei potencialus MVĮ koordinatorius 
netenkina visų finansinių kriterijų, 
dalyvių garantijų fondas (kaip nurodyta 
šio reglamento 32 straipsnyje) gali 
padengti riziką.

Or. en

Pakeitimas 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Teisės subjektų, kurių tęstinumą 
garantuoja valstybė narė ar asocijuota šalis, 
ir aukštųjų bei vidurinių mokyklų 
finansinis pajėgumas netikrinamas.

6. Teisės subjektų, kurių tęstinumą 
garantuoja valstybė narė ar asocijuota šalis, 
ir aukštųjų bei vidurinių mokyklų 
finansinis pajėgumas netikrinamas.
Panašiai, pakankamai kapitalo neturinčių 
subjektų arba veiklą pradedančių įmonių 
finansų bei koordinavimo pajėgumai 
netikrinami jei jų patikimumą garantuoja 
jų akcininkai ir tai kasmet persvarstoma.

Or. en
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Pakeitimas 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Teisės subjektų, kurių tęstinumą 
garantuoja valstybė narė ar asocijuota šalis, 
ir aukštųjų bei vidurinių mokyklų 
finansinis pajėgumas netikrinamas.

6. Teisės subjektų, kurių tęstinumą 
garantuoja valstybė narė ar asocijuota šalis, 
ir aukštųjų bei vidurinių mokyklų 
finansinis pajėgumas netikrinamas. 
Panašiai, pakankamai kapitalo neturinčių 
subjektų arba veiklą pradedančių įmonių 
finansų bei koordinavimo pajėgumai 
netikrinami jei jų patikimumą garantuoja 
jų akcininkai ir tai kasmet persvarstoma.

Or. en

Pakeitimas 333
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Galutinėje finansinio patvirtinimo
stadijoje MVĮ, veikiančios tam tikruose 
sektoriuose kuriuose labiau susitelkiama 
ties moksliniais tyrimais, o ne ties pelno 
generavimu, norint gauti finansavimą 
nereikia pateikti veiklos apyvartos iš 
praėjusių metų įrodymų.

Or. en

Pagrindimas

Dauguma MVĮ, ypač biotechnologijų sektoriuje, yra labiau susitelkusios ties moksliniais 
tyrimai ir plėtra, o ne pelno generavimu. 
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Pakeitimas 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Raginimuose teikti pasiūlymus turi 
būti dviejų pakopų paraiškų teikimo 
procedūra, vadovaujantis reglamento 
(ES) Nr. XX/2012 [Finansų reglamentas] 
nuostatomis ir jo įgyvendinimo 
taisyklėmis

Or. en

Pakeitimas 335
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Finansinis pajėgumas gali būti 
garantuojamas bet kokio kitos teisinio 
subjekto, kurio finansinis pajėgumas turi 
būti patikrintas vadovaujantis 14 
straipsnio 5 dalimi.

Or. en

Pakeitimas 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paraiškovams, manantiems, kad jų 
pasiūlymas įvertintas ne pagal taisyklėmis, 

1. Paraiškovams, manantiems, kad jų 
pasiūlymas įvertintas ne pagal taisyklėmis, 
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atitinkama darbo programa ar kvietimu 
teikti pasiūlymus nustatytą tvarką, 
Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
nustato vertinimo persvarstymo tvarką.

atitinkama darbo programa ar kvietimu 
teikti pasiūlymus nustatytą tvarką, 
Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
nustato visapusiškai skaidrią vertinimo 
persvarstymo tvarką.

Or. en

Pakeitimas 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga atsakinga už prašymo apsvarstymą.
Apsvarstomi tiktai procedūriniai 
vertinimo aspektai, bet ne pasiūlymo 
pranašumas.

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga atsakinga už prašymo apsvarstymą.

Or. en

Pakeitimas 338
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga atsakinga už prašymo apsvarstymą. 
Apsvarstomi tiktai procedūriniai vertinimo 
aspektai, bet ne pasiūlymo pranašumas.

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga atsakinga už prašymo apsvarstymą. 
Apsvarstomi tiktai procedūriniai vertinimo 
aspektai ir, kai tinkama bei vadovaujantis 
ankstesne dalimi, pasiūlymo pranašumas.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma apsvarstyti teikiamo pasiūlymo pranašumus.



AM\907542LT.doc 125/156 PE492.762v01-00

LT

Pakeitimas 339
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pakartotinai teikiant „Horizontas
2020 “ projektus subsidijoms, Komisija 
prieš vertindama pateikia naujai 
vertinimo komisijai projektą, kuris buvo 
pateiktas anksčiau, kartu su vertinimo 
ataskaitos santrauka. Komisija, tinkamai 
atsižvelgdama į technines bei mokslines 
tendencijas, užtikrina, kad nebus jokių 
nenuoseklumų naujojo ir senojo projektų 
vertinimo ataskaitų išvadose.

Or. nl

Pakeitimas 340
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš Komisijos ar atitinkamos finansavimo 
įstaigos darbuotojų sudarytas vertinimo 
persvarstymo komitetas pateikia nuomonę 
dėl vertinimo eigos procedūrinių aspektų.
Komitetui pirmininkauja Komisijos arba 
atitinkamos finansavimo įstaigos 
darbuotojas, dirbantis kitame padalinyje 
nei tas, kuris atsakingas už kvietimą teikti 
pasiūlymus. Komitetas gali rekomenduoti:

4. Iš Komisijos ar atitinkamos finansavimo 
įstaigos darbuotojų sudarytas vertinimo 
persvarstymo komitetas pateikia nuomonę 
dėl vertinimo eigos procedūrinių aspektų.
Komitetui pirmininkauja Komisijos arba 
atitinkamos finansavimo įstaigos 
darbuotojas, dirbantis kitame padalinyje 
nei tas, kuris atsakingas už kvietimą teikti 
pasiūlymus. Komitetas iš šio reglamento 
37 straipsnyje minimos duomenų bazės 
parenka nepriklausomą specialistą. 
Specialistas pateikia nuomonę, ar 
svarstomą pasiūlymą reikia patikrinti 
pagal jo pranašumus, tačiau galutinį 
sprendimą priima komiteto pirmininkas.
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Komitetas gali rekomenduoti:

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu įvedama sistema, pagal kurią įtraukiamas trečiosios šalies specialistas patikrinti 
ar verta analizuoti pasiūlymo pranašumus, tačiau galutinis sprendimas paliekamas komiteto 
pirmininkui.

Pakeitimas 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš Komisijos ar atitinkamos finansavimo 
įstaigos darbuotojų sudarytas vertinimo 
persvarstymo komitetas pateikia nuomonę 
dėl vertinimo eigos procedūrinių aspektų. 
Komitetui pirmininkauja Komisijos arba 
atitinkamos finansavimo įstaigos 
darbuotojas, dirbantis kitame padalinyje 
nei tas, kuris atsakingas už kvietimą teikti 
pasiūlymus. Komitetas gali rekomenduoti:

4. Iš Komisijos ar atitinkamos finansavimo 
įstaigos darbuotojų sudarytas vertinimo 
persvarstymo komitetas pateikia skaidrią ir 
objektyvią nuomonę dėl vertinimo eigos 
procedūrinių aspektų. Komitetui 
pirmininkauja Komisijos arba atitinkamos 
finansavimo įstaigos darbuotojas, dirbantis 
kitame padalinyje nei tas, kuris atsakingas 
už kvietimą teikti pasiūlymus. Komitetas 
gali rekomenduoti:

Or. en

Pakeitimas 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iš naujo įvertinti pasiūlymą; a) iš naujo įvertinti pasiūlymą, tai atliekant 
ankstesniame vertinime nedalyvavusiam 
vertintojui;
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Or. en

Pakeitimas 343
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamasi ta rekomendacija Komisija 
ar atitinkama finansavimo įstaiga priima 
sprendimą ir apie jį praneša pasiūlymo 
koordinatoriui.

5. Remdamasi ta rekomendacija Komisija 
ar atitinkama finansavimo įstaiga priima 
sprendimą ir apie jį praneša pasiūlymo 
koordinatoriui per 30 dienų nuo datos, kai 
Komisija arba atitinkama finansavimo 
įstaiga gauna prašymą atlikti svarstymą.

Or. en

Pakeitimas 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamasi ta rekomendacija Komisija 
ar atitinkama finansavimo įstaiga priima 
sprendimą ir apie jį praneša pasiūlymo 
koordinatoriui.

5. Remdamasi ta rekomendacija Komisija 
ar atitinkama finansavimo įstaiga priima
sprendimą ir apie jį praneša pasiūlymo 
koordinatoriui per 30 dienų nuo datos, kai 
buvo gautas prašymas atlikti svarstymą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sklandžiai įgyvendinti programą ir sumažinti neapibrėžtumą realiems bei 
potencialiems dalyviams, labai svarbu tinkamai administruoti žalos atlyginimo procedūrą ir 
vengti trukdymų. Siūlomo laikotarpio užtenka žalos atlyginimo procedūrai užbaigti.
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Pakeitimas 345
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Žalos atlyginimas

Komisija patvirtina oficialią skundų 
teikimo procedūrą dalyviams, kuria 
galima numatyti ombudsmeno paskyrimą, 
kuris nagrinėtų tik su „Horizontas 2020“ 
apimtyje vykdomus mokslinių tyrimų ir 
inovacijų projektus. Komisija užtikrina, 
kad dalyviai bus informuoti apie visas 
skundų ir (arba) žalos atlyginimo 
procedūras kuriomis jie gali pasinaudoti 
paskelbiant detales apie šias procedūras 
susirašinėjime su dalyviais arba prašymų 
teikėjais. Procedūra yra skaidri, o 
rezultatai ir informacija apie sprendimo 
priėmimo procesą prieinama dalyviams. 
Dalyviams leidžiama registruoti skundus
bet kokioje srityje, susijusioje su jų 
dalyvavimu programoje „Horizontas 
2020“. Skundų procedūra neturėtų 
apsiriboti vien tik procedūriniai 
pasiūlymų vertinimo aspektais.
Komisija į skundą atsako per 30 dienų 
nuo jo gavimo, pateikdama preliminarų 
sprendimą.
Vadovaujantis 2008 m. gegužės 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/52/EB dėl tam tikrų tarpininkavimo 
civilinėse ir komercinėse bylose aspektų ir 
2011 m. rugsėjo 13 d. Europos 
Parlamento rezoliucija dėl direktyvos dėl 
tarpininkavimo įgyvendinimo valstybėse 
narėse, jos poveikio tarpininkavimui ir 
taikymo teismuose1 , kai skundas negali 
būti išspręstas vadovaujantis vidinėmis 
Komisijos skundų sprendimo 
procedūromis (ombudsmeno arba 
panašios institucijos pagalba) Europos 
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Komisija ir dalyviai gali susitarti 
pabandyti skundą spręsti tarpininkavimo 
proceso pagalba vadovaujantis 
tarpininkavimo centro procedūra. 
Tarpininkavimo centras parenkamas iš 
anksto Komisijai ir dalyviams susitarus 
arba parenkamas iš Komisijai priimtino 
tarpininkavimo centrų sąrašo.
Komisija 0,5 proc. nuo viso programos 
„Horizontas 2020“ biudžeto atideda 
projektams kurie iš pradžių buvo 
nesėkmingi, o po žalos atlyginimo 
procedūros vertinami teigiamai.
__________________
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Pakeitimas 346
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Komisija arba atitinkama finansavimo 
įstaiga, glaudžiai bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, parengia dotacijų 
teikimo susitarimus tarp Komisijos arba 
atitinkamos finansavimo įstaigos bei 
dalyvių vadovaujantis šiuo reglamentu ir 
atsižvelgiant į atitinkamos finansavimo 
sistemos charakteristikas.

Or. en

Pagrindimas

Priešingai nei taisyklėse dėl dalyvavimo septintojoje pagrindų programoje (19 straipsnio 8 
dalis), Komisija šiame pasiūlyme aiškiai nepaminėjo dotacijos teikimo susitarimo modelio 
parengimo. Tokiais susitarimais dalyviams būtų suteikta daugiau teisinio aiškumo, nes jais
nustatomos sąlygos ir prievolės, kurių jiems reikės laikytis projekto metu.



PE492.762v01-00 130/156 AM\907542LT.doc

LT

Pakeitimas 347
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Vėliausiai kvietimo teikti pasiūlymo 
paskelbimo dieną, Komisija arba 
atitinkama finansavimo įstaiga pateikia 
atitinkamam veiksmui skirtą susitarimą 
dėl dotacijos suteikimo.

Or. en

Pagrindimas

Dalyviai privalo tiksliai žinoti apie veiksmui taikomas taisykles. Todėl susitarimų modelius 
reikia naudoti kaip galima dažniau. Dotacijos teikimo sąlygos taip pat turi būti žinomos 
tinkamu laiku.

Pakeitimas 348
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga su dalyviais sudaro dotacijos 
susitarimą.

1. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga su dalyviais sudaro dotacijos 
susitarimą. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis ir laikantis šio reglamento, 
parengia susitarimo modelį.

Or. de

Pakeitimas 349
Norbert Glante

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

1a. Komisija arba atitinkama finansavimo 
institucija užtikrina, kad laikotarpis tarp 
pasiūlymų teikimo galutinio termino ir 
dotacijos teikimo susitarimo pasirašymo 
arba sprendimo dėl dotacijos priėmimo 
nebūtų ilgesnis kaip šeši mėnesiai. 
Pateisinamais išskirtiniais atvejais šis 
laikotarpis gali būti pratęstas. Kartu su
dokumentu, patvirtinančiu gautą projekto 
pasiūlymą, Komisija pateikia orientacinį 
pagrindinių procedūros iki susitarimo 
pasirašymo stadijų grafiką. 

Or. de

Pagrindimas

Sumažinus laiką iki dotacijos suteikimo, kuo siekiama programą padaryti patrauklesne, 
abejoms šalims iškils laiko spaudimas. Turint grafiką dalyviai galėtų geriau pasiruošti 
atitinkamoms stadijoms. Be to, grafikas sustiprintų procedūros skaidrumą.

Pakeitimas 350
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos susitarimu nustatomos 
dalyvių, Komisijos ar atitinkamų 
finansavimo įstaigų teisės ir pareigos. 
Susitarimu taip pat nustatomos teisės 
subjektų, kurie tampa dalyviais 
įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos.

2. Dotacijos susitarimu nustatomos 
dalyvių, Komisijos ar atitinkamų 
finansavimo įstaigų teisės ir pareigos. 
Susitarimu taip pat nustatomos teisės 
subjektų, kurie tampa dalyviais 
įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos.
Juo laikomasi šio reglamento, reglamento 
(ES) Nr. XX/XX [Finansų reglamentas] ir 
reglamento (ES) Nr. XX/XX [ Deleguotas 
reglamentas] nuostatų. 

Or. en
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Pakeitimas 351
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos susitarimu nustatomos 
dalyvių, Komisijos ar atitinkamų 
finansavimo įstaigų teisės ir pareigos. 
Susitarimu taip pat nustatomos teisės 
subjektų, kurie tampa dalyviais 
įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos.

2. Turint omenyje šį reglamentą ir 
tenkinant jo sąlygas, dotacijos susitarimu 
nustatomos dalyvių, Komisijos ar 
atitinkamų finansavimo įstaigų teisės ir 
pareigos. Susitarimu taip pat nustatomos 
teisės subjektų, kurie tampa dalyviais 
įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, turėtų būti užtikrinta, kad dotacijos susitarimu visiškai atsižvelgiama į šį 
reglamentą ir jokie nauji aiškinimai nėra įtraukti į dotacijos susitarimą.

Pakeitimas 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos susitarimu nustatomos 
dalyvių, Komisijos ar atitinkamų 
finansavimo įstaigų teisės ir pareigos. 
Susitarimu taip pat nustatomos teisės 
subjektų, kurie tampa dalyviais 
įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos.

2. Dotacijos susitarimu nustatomos dalyvių 
ir arba Komisijos ar atitinkamų 
finansavimo įstaigų teisės ir pareigos. 
Susitarimu taip pat nustatomos teisės 
subjektų, kurie tampa dalyviais 
įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos 
bei konsorciumo koordinatoriaus 
vaidmuo ir užduotys.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu turėtų būti užtikrinta, kad dotacijos susitarimu bus visiškai atsižvelgiama į šį 
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reglamentą ir jokie nauji aiškinimai nėra įtraukti į dotacijos susitarimą.

Pakeitimas 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos susitarimu nustatomos 
dalyvių, Komisijos ar atitinkamų 
finansavimo įstaigų teisės ir pareigos. 
Susitarimu taip pat nustatomos teisės 
subjektų, kurie tampa dalyviais 
įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos.

2. Dotacijos susitarimu nustatomos dalyvių 
ir arba Komisijos ar atitinkamų 
finansavimo įstaigų teisės ir pareigos. 
Susitarimu taip pat nustatomos teisės 
subjektų, kurie tampa dalyviais 
įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos.

Or. en

Pakeitimas 354
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos susitarimu gali būti nustatytos 
su teisėmis naudotis, sklaida ir 
panaudojimu susijusios dalyvių teisės ir 
pareigos, kuriomis būtų papildytos 
išdėstytosios šiame reglamente.

3. Remiantis darbo programos 
reikalavimais, dotacijos susitarimu gali 
būti nustatytos su teisėmis naudotis, 
sklaida ir panaudojimu susijusios dalyvių 
teisės ir pareigos, kuriomis būtų papildytos 
išdėstytosios šiame reglamente.

Or. en

Pakeitimas 355
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei moksliniai tyrimai yra vykdomi 
srityje, susijusioje su visuomenės 
sveikatos sauga, dotacijos teikimo 
susitarime būtina nurodyti nuostatas, 
kuriomis būtų skatinamas prieinamumas 
prie rezultatų Sąjungos ir ne Sąjungos 
rezidentams, vykdant socialiai atsakingas 
licencijavimo strategijas.

Or. en

Pakeitimas 356
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dotacijos susitarimas, kai tinka, 
parengiamas remiantis bendraisiais 
principais, nustatytais Europos Komisijos
rekomendacijoje dėl mokslo darbuotojų 
chartijoje ir Mokslo darbuotojų 
įdarbinimo elgesio kodekse.

4. Dotacijos susitarime, kai tinka, 
įtraukiamos nuostatos, užtikrinančios 
etikos principus bei tyrimų sąžiningumo 
principus, įskaitant nepriklausomos etikos 
komisijos įsteigimą bei teisę Komisijai 
vykdyti etikos principų patikrinimą, o taip 
pat sąlygos numatančios nepriklausomos 
mokslinių tyrimų sąžiningumo komisijos 
įsteigimą ir teisę Komisijai vykdyti tyrimų 
sąžiningumo patikrinimus. 

Or. en

Pakeitimas 357
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dotacijos susitarimas, kai tinka, 4. Dotacijos susitarimas, kai tinka, 
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parengiamas remiantis bendraisiais 
principais, nustatytais Europos Komisijos 
rekomendacijoje dėl mokslo darbuotojų 
chartijoje ir Mokslo darbuotojų įdarbinimo 
elgesio kodekse.

parengiamas remiantis bendraisiais 
principais, nustatytais Europos Komisijos 
rekomendacijoje dėl mokslo darbuotojų 
chartijoje ir Mokslo darbuotojų įdarbinimo 
elgesio kodekse. Įtraukiama ir veikla, 
kuria skatinamas subalansuotas vyrų ir 
moterų dalyvavimas mokslinių tyrimų 
grupėse bei užtikrinamas pakankamas 
lyčių aspekto integravimas.

Or. en

Pakeitimas 358
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dotacijos susitarimas, kai tinka, 
parengiamas remiantis bendraisiais 
principais, nustatytais Europos Komisijos 
rekomendacijoje dėl mokslo darbuotojų 
chartijoje ir Mokslo darbuotojų įdarbinimo 
elgesio kodekse.

4. Dotacijos susitarimas, kai tinka, 
parengiamas remiantis bendraisiais 
principais, nustatytais Europos Komisijos 
rekomendacijoje dėl mokslo darbuotojų 
chartijoje ir Mokslo darbuotojų įdarbinimo 
elgesio kodekse bei remiantis lyčių lygybės 
principu, nustatytu reglamento (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] 15 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija arba atitinkama finansavimo 
įstaiga užtikrina, kad laikas tarp 
pasiūlymų pagal numatytą MVĮ skirtą 
priemonę teikimo galutinio termino, kaip 
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nustatyta atskirais kvietimais teikti 
pasiūlymus ir dotacijos susitarimo 
pasirašymo arba, kai tinka, sprendimo dėl 
dotacijos priėmimo apribojamas iki ne 
ilgesnio kaip penkių mėnesių laikotarpio.

Or. en

Pakeitimas 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei moksliniai tyrimai yra vykdomi 
srityje, susijusioje su visuomenės 
sveikatos sauga, dotacijos teikimo 
susitarime būtina nurodyti nuostatas, 
kuriomis būtų skatinamas prieinamumas 
prie rezultatų Sąjungos ir ne Sąjungos 
rezidentams, vykdant socialiai atsakingas 
licencijavimo strategijas.

Or. en

Pakeitimas 361
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Dotacijos susitarime, kai tinka, įrašomos 
nuostatos, kuriomis užtikrinamas etikos 
principų laikymasis, įskaitant dėl 
nepriklausomo etikos tarybos įsteigimo ir 
dėl Komisijos teisės atlikti etikos auditą.

5. Dotacijos susitarime, kai tinka, o 
projektų mokslinių tyrimų saugumo 
srityje atvejais – visada, įrašomos 
nuostatos, kuriomis užtikrinamas etikos 
principų laikymasis, įskaitant dėl 
nepriklausomo etikos tarybos įsteigimo ir 
dėl Komisijos teisės atlikti etikos auditą.
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Or. en

Pakeitimas 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Dotacijos susitarime, kai tinka, įrašomos 
nuostatos, kuriomis užtikrinamas etikos 
principų laikymasis, įskaitant dėl 
nepriklausomo etikos tarybos įsteigimo ir 
dėl Komisijos teisės atlikti etikos auditą.

5. Dotacijos susitarime, kai tinka, įrašomos 
nuostatos, kuriomis užtikrinamas etikos 
principų ir pagrindinių teisių laikymasis, 
įskaitant dėl nepriklausomo etikos tarybos 
įsteigimo ir dėl Komisijos teisės įgalioti 
atlikti nepriklausomą etikos auditą.

Or. en

Pakeitimas 363
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal Reglamento (ES) Nr. XX/2012 
[Finansinis reglamentas] ir 
Reglamento (ES) Nr. [deleguotasis 
reglamentas] nuostatas specifinės veiksmų 
dotacijos gali sudaryti pagrindų 
partnerystės dalį.

6. Išskirtiniais ir pateisinamais atvejais
pagal Reglamento (ES) Nr. XX/2012 
[Finansinis reglamentas] ir 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX [deleguotasis 
reglamentas] nuostatas specifinės veiksmų 
dotacijos gali sudaryti pagrindų 
partnerystės dalį.

Or. en

Pakeitimas 364
Gunnar Hökmark

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

16 a straipsnis
Laikas iki dotacijos suteikimo

Komisija arba atitinkama finansavimo 
įstaiga užtikrina, kad laikas tarp 
pasiūlymų teikimo galutinio termino, kaip 
nustatyta atskirais kvietimais teikti 
pasiūlymus, ir dotacijos susitarimo 
pasirašymo arba, kai tinka, sprendimo dėl 
dotacijos priėmimo apribojamas iki ne 
ilgesnio kaip keturių mėnesių laikotarpio, 
paliekant galimybę šį laikotarpį pratęsti 
iki šešių mėnesių.

Or. en

Pakeitimas 365
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 a straipsnis
Jei moksliniai tyrimai yra vykdomi srityje, 
susijusioje su visuomenės sveikatos sauga, 
dotacijos teikimo susitarime būtina 
nurodyti nuostatas, kuriomis būtų
skatinamas prieinamumas prie rezultatų 
Sąjungos ir ne Sąjungos piliečiams, 
vykdant socialiai atsakingas technologijų 
perdavimo strategijas.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės finansuojamų mokslinių tyrimų metu gauti rezultatai turi būti prieinami visiems. 
Todėl Europos moksliniams tyrimams skirtose taisyklėse reikia nagrinėti ne tik mokslinės 
kompetencijos, bet ir socialinius klausimus. Vienas iš tokių aspektų yra visuotinis priėjimas 
prie gyvybei ypač svarbių medikamentų.
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Pakeitimas 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija arba atitinkama finansavimo 
įstaiga užtikrina, kad laikas tarp 
pasiūlymų teikimo galutinio termino, kaip 
nustatyta atskirais kvietimais teikti 
pasiūlymus, ir dotacijos susitarimo 
pasirašymo arba, kai tinka, sprendimo dėl 
dotacijos priėmimo apribojamas iki ne 
ilgesnio kaip šešių mėnesių laikotarpio. 
Dėl tam tikrų konsorciumų sudėtingumo 
dalyviams priimti dotacijos pasiūlymą 
reikia suteikti mažiausiai keturis
mėnesius. Šį laikotarpį išskirtiniais 
atvejais galima pratęsti papildomu 
mėnesiu.

Or. en

Pakeitimas 367
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Laikas iki dotacijos suteikimo

1. Vidutiniškas laikotarpis nuo derybų 
pasiūlymo iki dotacijos suteikimo yra šeši 
mėnesiai. Suvestinis laikotarpis, kurį 
Komisija užtrunka baigdama savo vidinį 
procesą įskaitant visos svarbios 
informacijos ir dokumentų paruošimą, 
įvertinimą ir dotacijos suteikimo 
susitarimo pasirašymą nėra ilgesnis kaip 
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60 darbo dienų. Dalyviams suteikiama ne 
mažiau kaip 60 darbo dienų visai 
reikalingai informacijai ir dokumentams 
parengti.
2. Kai tinkama, dėl konkretaus kvietimo 
teikti pasiūlymus specifikos, dėmesį reikia
suteikti dviejų pakopų vertinimo 
procedūrai, siekiant sumažinti 
nesėkmingų pasiūlymų rengimo išlaidas. 
Dviejų pakopų procedūrų atveju, laikas 
iki dotacijos suteikimo yra devyni 
mėnesiai. Būtinas pasiūlymo projektų 
formato nuoseklumas dviejų pakopų 
proceso atveju, o pareiškėjams reikia 
suteikti pakankamai laiko antrai 
pasiūlymo stadijai parengti.
3. Komisija stengiasi priimti sprendimus 
ar prašyti informacijos kaip galima 
greičiau. Komisija vengia įpareigoti 
dalyvius perrašyti arba iš naujo derėtis dėl 
pirminio sėkmingo pasiūlymo dalių, 
nebent tam daryti turima pateisinama ir 
pagrįsta priežastis.
4. Dalyviams suteikiama pakankamai 
laiko parengti projektams reikalingą 
informaciją bei dokumentus.
5. Rengiant prašymų dokumentus bei 
nustatant terminus, Komisija turėtų 
atsižvelgti į tai, kad MVĮ, o ypač 
universitetų mokslininkai turi mažai arba 
neturi jokių pajėgumų parengti 
administracinius dokumentus. Reikia 
vengti pasikartojančių elementų 
prašymuose, dotacijų susitarimuose arba 
palydinčiuose dokumentuose. Komisija 
neprašo dalyvių pateikti informacijos, 
kurią administracija jau turi, nebent ją
reikėtų atnaujinti. Šiuo klausimu 
Komisija taiko „tik kartą“ principą, 
kuriuo vadovaujantis, kartą 
administracijai pateiktos informacijos kita 
tarnyba neturėtų dar kartą prašyti, t.y. 
įmonės neprivalo institucijoms pateikti 
informacijos, kurios šią jau gavo kitais 
keliais.
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6. Kai įmanoma, Komisija siekia neskelbti 
raginimų laikotarpiais, kuriais 
potencialūs dalyviais dokumentus turėtų 
teikti akademinių bei verslo atostogų 
laikotarpiu.
7. Komisija siekia apriboti pateikus 
susitarimą dėl dotacijos reikalingų 
dokumentų rengimą iki 15 darbo dienų.
8. Tinkamais atvejais, pvz. MVĮ atveju, 
Komisija gali nereikalauti iš dalyvių 
pateikti dalį arba visų dokumentų jei tokie 
įrodymai jau buvo pateikti kitos 
procedūros metu, o pateikti dokumentai 
buvo gauti per nustatytą laikotarpį ir yra 
galiojantys. Tokiais atvejais dalyviai gali 
būti paprašyti prisiekti, kad tokie 
dokumentai jau buvo pateikti ankstesnės 
procedūros metu, kurią reikia tiksliai 
nurodyti ir patvirtinti, kad padėtis 
nepasikeitė.
9. Komisijai neleidžiama iš dalyvių 
reikalauti pateikti faktų arba duomenų, 
kuriuos Komisija gali lengvai ir 
nemokamai patikrinti sertifikuotoje e. 
duomenų bazėje (pvz. bendrovės 
duomenys).
10. Atskirų raginimų teikti pasiūlymus 
atveju Komisija negali nustatyti 
atsiliepimų į šiuos kvietimus skaičiaus 
tikslo.

Or. en

Pakeitimas 368
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Laikas iki dotacijos suteikimo
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Komisija arba atitinkama finansavimo 
įstaiga užtikrina, kad laikas tarp 
pasiūlymų teikimo galutinio termino, kaip 
nustatyta atskirais kvietimais teikti 
pasiūlymus, ir dotacijos susitarimo
pasirašymo arba, kai tinka, sprendimo dėl 
dotacijos priėmimo apribojamas iki ne 
ilgesnio kaip šešių mėnesių laikotarpio. 
Išskirtiniais atvejais galimas vieno 
mėnesio trukmės pratęsimas. Būtina 
numatyti pasekmes tiek Komisijai, tiek ir 
dalyviams. Pavyzdžiui, po šešių mėnesių 
laikotarpio Komisija bus įpareigota 
patvirtinti susitarimą dėl dotacijos, o 
dalyviai galės pradėti mokslinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 369
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 b straipsnis
Laikas iki išmokos

1. Dalyviai, pateikę sutartyje numatytą 
darbą, turi būti laiku apmokėti.
2. Komisija užtikrina, kad dalyviai gaus
jiems priklausančias lėšas per 30 dienų 
nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo 
Komisijai datos. Komisija informuoja 
projekto koordinatorių ir dalyvius apie bet 
kokius nukrypimus arba papildomus 
dokumentus per 2 savaites nuo 
informacijos Komisijai pateikimo dienos. 
Jei to nebuvo padaryta, Komisija privalo 
sumokėti reikalaujamas sumas.
3. Komisija taiko priemones, kuriomis 
siekiama užtikrinti, kad projekto 
koordinatoriai lėšas paskirstys kaip 
galima teisingiau ir proporcingiau, 
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vadovaujantis dotacijos susitarimu, o 
lėšos bus padalijamos partnerių viduje 
priklausomai nuo to, kiek kuriam 
partneriui priklauso. Nebent visi dalyviai 
sutarė kitaip, projekto koordinatorius 
nesustabdo ar palaipsniui nenutraukia 
išmokų be projekto pareigūno pritarimo 
(ypač MVĮ atveju). Tokios nuostatos turi 
būti aiškiai numatytos konsorciumo 
susitarimuose ir juos turi patvirtinti 
projekto pareigūnas.
4. Projektui koordinatoriui atlikus 
mokėjimą, Komisija informuoja dalyvius
apie išmokėtas sumas ir išmokos datą.
5. Jei vienas ar daugiau partnerių nebaigė 
darbo kurį jie privalėjo atlikti pagal 
susitarimą arba projekto koordinatoriui 
ar Komisijai nepateikė reikalingos 
informacijos arba dokumentų, projekto 
koordinatorius vis tiek gali teikti 
dokumentus Komisijai partnerių vardu, o 
Komisija gali kitiems parneriams atlikti 
mokėjimą.
6. Tais atvejais, kai nauji partneriai 
prisijungia prie projekto po to kai 
dotacijos sutartis jau buvo sudaryta, tai 
nekeičia pirminiams parteriams skirtos 
sumos, nebent pirminiai partneriai nutarė 
kitaip arba iš jų reikalaujama darbų 
apimtis stipriai skiriasi.
7. Komisija taiko hierarchinį auditavimo 
procesą kai norima užtikrinti gavėjo 
apskaitininkų standartus ir atitikti 
„Horizontas 2020“ apskaitos 
reikalavimus. Taip bus išvengta 
daugybinės apskaitos, supaprastintas 
administravimo procesas ir palengvintos 
sąlygos dalyviams. Komisija susilaiko nuo 
papildomos informacijos prašymo kai 
apskaitos išvados jau pateiktos.
8. ES privalo informuoti apie mokėjimus 
teikdama kas dvejus metus statistinius 
duomenis apie mokėjimus už baigtus 
darbus. Mokėjimo laikas apibrėžiamas 
kaip laikas nuo baigto projekto 
pasirašymo, kurį atliko projekto 
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koordinatorius ir projekto pareigūnas (šis 
laika negali būti ilgesnis kaip mėnuo nuo 
baigimo dienos) iki lėšų atsidūrimo 
dalyvio banko sąskaitoje.
9. Dalyvio prašymu dotacijos susitarimu 
reikėtų derintis prie akademinio bei verslo 
kalendoriaus. Tai ypač aktualu 
projektams, kuriuose turi dirbti 
doktorantūros studentai, kurie vargiai bus 
vietoje akademinio laikotarpio viduryje.

Or. en

Pakeitimas 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 17c
Komunikacija

1. Etikos aspektų tvirtinimo procesas yra 
skaidrus visiems dalyviams ir paraiškų 
teikėjams, ypač jei šis procesas gali 
uždelsti projekto vykdymą. Teikiant 
pasiūlymą jau gautos informacijos 
nereikia naujai performuluoti norint 
gauti etinio aspekto patvirtinimą. Jei 
įmanoma, Komisija tvirtindama 
panaudoja visą pasiūlyme jau pateiktą 
informaciją ir papildomos informacijos 
gali prašyti tik galėdama įrodyti, jog tokia 
informacija yra būtina.
2. Dalyviams sudaromos sąlygos tiesiogiai
bendrauti su projekto pareigūnais 
atvejais, kai jiems kyla rūpesčių dėl 
projekto valdymo arba projekto 
koordinatoriaus veiksmų. Jei projekto 
pareigūno tuo momentų nėra, jis(ji) 
užtikrina, kad dalyviai turės jo(jos) 
pavaduotojo kontaktinius duomenis, kurie 
galės priimti sprendimus jam (jai) nesant. 
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Atitinkamų Komisijos pareigūnų 
kontaktiniai duomenys skelbiami viešai ir 
dalyviai su jais gali susipažinti.
3. Dalyvių prašymu ir norint padėti jiems 
pasirengti siūlymams ateityje, Komisija 
pateikia informacija nesėkmingų paraiškų 
teikėjams nurodant stipriąsias ir 
silpnąsias puses, nustatytas reglamento 37 
straipsnyje paminėtų specialistų.

Or. en

Pakeitimas 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
gali sukurti mainų su dalyviais saugią 
elektroninę sistemą. Naudojant dalyvio 
atstovo naudotojo nustatymą ir slaptažodį 
per šią sistemą perduotas dokumentas, 
įskaitant dotacijos susitarimus, laikomas 
dokumento originalu. Toks nustatymas yra 
atitinkamo dokumento parašas.

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
sukuria mainų su dalyviais saugią 
paraiškų elektroninę sistemą, kuria 
paraiškų teikėjai lengvai prieinamu 
formatu yra informuojami apie jų 
prašymo detales ir stadiją. Sistema 
teikiama informacija prašytojams apie tai 
kada jie Komisijos arba atitinkamos 
finansavimo įstaigos bus informuoti apie 
sprendimą. Naudojant dalyvio atstovo 
naudotojo nustatymą ir slaptažodį per šią 
sistemą perduotas dokumentas, įskaitant 
dotacijos susitarimus, laikomas dokumento 
originalu. Toks nustatymas yra atitinkamo 
dokumento parašas.

Or. en

Pakeitimas 372
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga gali sukurti mainų su dalyviais 
saugią elektroninę sistemą. Naudojant 
dalyvio atstovo naudotojo nustatymą ir 
slaptažodį per šią sistemą perduotas 
dokumentas, įskaitant dotacijos 
susitarimus, laikomas dokumento 
originalu. Toks nustatymas yra atitinkamo 
dokumento parašas.

Komisija sukuria mainų su dalyviais 
saugią elektroninę sistemą veikiančią 
vieno langelio principu. Naudojant dalyvio 
atstovo naudotojo nustatymą ir slaptažodį 
per šią sistemą perduotas dokumentas, 
įskaitant dotacijos susitarimus, laikomas 
dokumento originalu. Toks nustatymas yra 
atitinkamo dokumento parašas.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos administruojama bendra ir saugi duomenų sistemą yra skirta visiems projektų 
dalyviams siekiant administruoti projektus nuo jų pateikimo stadijos iki užbaigimo ir ja 
galima gerokai sustiprinti skaidrumą bei supaprastinti procesą.

Pakeitimas 373
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga gali sukurti mainų su dalyviais 
saugią elektroninę sistemą. Naudojant 
dalyvio atstovo naudotojo nustatymą ir 
slaptažodį per šią sistemą perduotas 
dokumentas, įskaitant dotacijos 
susitarimus, laikomas dokumento 
originalu. Toks nustatymas yra atitinkamo 
dokumento parašas.

Komisija sukuria mainų su dalyviais 
saugią elektroninę sistemą. Naudojant 
dalyvio atstovo naudotojo nustatymą ir 
slaptažodį per šią sistemą perduotas 
dokumentas, įskaitant dotacijos 
susitarimus, laikomas dokumento 
originalu. Toks nustatymas yra atitinkamo 
dokumento parašas.

Or. en

Pakeitimas 374
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
gali sukurti mainų su dalyviais saugią 
elektroninę sistemą. Naudojant dalyvio 
atstovo naudotojo nustatymą ir slaptažodį 
per šią sistemą perduotas dokumentas, 
įskaitant dotacijos susitarimus, laikomas 
dokumento originalu. Toks nustatymas yra 
atitinkamo dokumento parašas.

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
sukuria mainų su dalyviais saugią 
elektroninę sistemą. Naudojant dalyvio 
atstovo naudotojo nustatymą ir slaptažodį 
per šią sistemą perduotas dokumentas, 
įskaitant dotacijos susitarimus, laikomas 
dokumento originalu. Toks nustatymas yra 
atitinkamo dokumento parašas.

Or. en

Pakeitimas 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Dalyviai gali Komisijai pateikti 
paaiškinimus arba interpretaciją susijusią 
su dalyvavimo „Horizontas 2020“ 
pagrindų programoje taisyklių taikymu. 
Tokiais atvejais kai Komisija neatsako per 
dviejų mėnesių laikotarpį, laikoma, kad 
buvo pritarta dalyvio pozicijai.

Or. fr

Pagrindimas

Daugelis dalyvių skundžiasi, kad Komisijos atsakymo į prašymus paaiškinti dalyvavimo 
taisykles tenka ilgai laukti, o dažnai jo išvis negaunama. Šia nuostata būtų subalansuotas 
Komisijos ir gavėjų ryšys.

Pakeitimas 376
Jean-Pierre Audy
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyviai neprisiima su dotacijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų. 
Jei dalyvis nevykdo veiksmo techninio 
įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai 
vykdo įsipareigojimus be papildomo 
Bendrijos finansinio įnašo, išskyrus 
atvejus, kai Komisija ar finansavimo 
įstaiga aiškiai atleidžia juos nuo to 
įsipareigojimo. Laikantis su fondu susijusių 
nuostatų, kiekvienas dalyvis finansiškai 
atsakingas tik už savo paties skolą. 
Dalyviai užtikrina, kad Komisijai ar 
finansavimo įstaigai būtų pranešta apie 
visus įvykius, kurie galėtų paveikti 
veiksmo įgyvendinimą arba Sąjungos 
interesus.

2. Dalyviai neprisiima su šiuo reglamentu 
ir dotacijos susitarimu nesuderinamų 
įsipareigojimų. Jei dalyvis nevykdo 
veiksmo techninio įgyvendinimo 
įsipareigojimų, kiti dalyviai vykdo 
įsipareigojimus be papildomo Bendrijos 
finansinio įnašo, išskyrus atvejus, kai 
Komisija ar finansavimo įstaiga aiškiai 
atleidžia juos nuo to įsipareigojimo. 
Laikantis su fondu susijusių nuostatų dėl 
veiksmų techninės eigos, kiekvienas 
dalyvis finansiškai atsakingas tik už savo 
paties skolą. Kiekvieno dalyvio finansinė 
atsakomybė už dotacijos susitarimuose ir 
(arba) konsorciumo susitarimuose 
numatytų konfidencialumo nuostatų 
pažeidimą nėra ribojama dalyvių nuosava 
skola. Dalyviai užtikrina, kad Komisijai ar 
finansavimo įstaigai būtų pranešta apie 
visus įvykius, kurie galėtų paveikti 
veiksmo įgyvendinimą arba Sąjungos 
interesus.

Or. en

Pagrindimas

Bet kurio veiksmų dalyvio atsakomybė nėra ribojama nuosava skola, jei buvo pažeistos 
konfidencialumo nuostatos.

Pakeitimas 377
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyviai neprisiima su dotacijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų. 
Jei dalyvis nevykdo veiksmo techninio

2. Dalyviai neprisiima su dotacijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų. 
Jei dalyvis nevykdo veiksmo techninio 
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įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai 
vykdo įsipareigojimus be papildomo 
Bendrijos finansinio įnašo, išskyrus 
atvejus, kai Komisija ar finansavimo 
įstaiga aiškiai atleidžia juos nuo to 
įsipareigojimo. Laikantis su fondu susijusių 
nuostatų, kiekvienas dalyvis finansiškai 
atsakingas tik už savo paties skolą. 
Dalyviai užtikrina, kad Komisijai ar 
finansavimo įstaigai būtų pranešta apie 
visus įvykius, kurie galėtų paveikti 
veiksmo įgyvendinimą arba Sąjungos 
interesus.

įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai 
vykdo įsipareigojimus be papildomo 
Bendrijos finansinio įnašo, išskyrus 
atvejus, kai Komisija ar finansavimo 
įstaiga aiškiai atleidžia juos nuo to 
įsipareigojimo. Laikantis su fondu susijusių 
nuostatų, kiekvienas dalyvis finansiškai 
atsakingas suma, kurią jis gavo per 
tiesioginį finansavimą. Dalyviai užtikrina, 
kad Komisijai ar finansavimo įstaigai būtų 
pranešta apie visus įvykius, kurie galėtų 
paveikti veiksmo įgyvendinimą arba 
Sąjungos interesus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti ką reiškia „savo paties skola“. Kadangi projekto dalyviai turi įvairias
atsakomybes už techninę projekto įgyvendinimo pusę, „savo paties skola“ galėtų tapti skola, 
kilusia dėl kito dalyvio įsipareigojimų nevykdymo atliekant bendras ar keletą techninio 
pobūdžio prievolių. Dalyvis neturėtų būti finansiškai atsakingas už finansavimą, kurio jis pats 
tiesiogiai negavo.

Pakeitimas 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyviai neprisiima su dotacijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų. 
Jei dalyvis nevykdo veiksmo techninio 
įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai 
vykdo įsipareigojimus be papildomo 
Bendrijos finansinio įnašo, išskyrus 
atvejus, kai Komisija ar finansavimo 
įstaiga aiškiai atleidžia juos nuo to 
įsipareigojimo. Laikantis su fondu susijusių 
nuostatų, kiekvienas dalyvis finansiškai 
atsakingas tik už savo paties skolą. 
Dalyviai užtikrina, kad Komisijai ar 
finansavimo įstaigai būtų pranešta apie 
visus įvykius, kurie galėtų paveikti 

2. Dalyviai neprisiima su dotacijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų. 
Jei dalyvis nevykdo veiksmo techninio 
įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai
vykdo įsipareigojimus be papildomo 
Bendrijos finansinio įnašo, išskyrus 
atvejus, kai Komisija ar finansavimo 
įstaiga aiškiai atleidžia juos nuo to 
įsipareigojimo. Laikantis su fondu susijusių 
nuostatų, kiekvienas dalyvis finansiškai 
atsakingas suma, kurią jis gavo per 
tiesioginį finansavimą. Dalyviai užtikrina, 
kad Komisijai ar finansavimo įstaigai būtų 
pranešta apie visus įvykius, kurie galėtų 
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veiksmo įgyvendinimą arba Sąjungos 
interesus.

paveikti veiksmo įgyvendinimą arba 
Sąjungos interesus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti ką reiškia „savo paties skola“. Projekto dalyviai turi bendrą atsakomybę. 
Reikia vengti, kad „savo paties skola“ būtų perkelta vienam dalyviui, kai kitas dalyvis 
nevykdo pareigų taip kaip reikia. Dalyvis neturėtų būti finansiškai atsakingas už finansavimą, 
kurio jis pats tiesiogiai negavo.

Pakeitimas 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyviai neprisiima su dotacijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų. 
Jei dalyvis nevykdo veiksmo techninio 
įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai 
vykdo įsipareigojimus be papildomo 
Bendrijos finansinio įnašo, išskyrus 
atvejus, kai Komisija ar finansavimo 
įstaiga aiškiai atleidžia juos nuo to 
įsipareigojimo. Laikantis su fondu susijusių 
nuostatų, kiekvienas dalyvis finansiškai 
atsakingas tik už savo paties skolą.
Dalyviai užtikrina, kad Komisijai ar 
finansavimo įstaigai būtų pranešta apie 
visus įvykius, kurie galėtų paveikti 
veiksmo įgyvendinimą arba Sąjungos 
interesus.

2. Dalyviai neprisiima su dotacijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų. 
Jei dalyvis nevykdo veiksmo techninio 
įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai 
vykdo įsipareigojimus be papildomo 
Bendrijos finansinio įnašo, išskyrus 
atvejus, kai Komisija ar finansavimo 
įstaiga aiškiai atleidžia juos nuo to 
įsipareigojimo. Laikantis su fondu susijusių 
nuostatų, kiekvienas dalyvis finansiškai 
atsakingas tik už savo paties skolą. 
Dalyviai užtikrina, kad Komisijai ar 
finansavimo įstaigai būtų pranešta apie 
visus svarbius įvykius, kurie galėtų 
paveikti veiksmo įgyvendinimą arba 
Sąjungos interesus.

Or. en

Pakeitimas 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dalyviai įgyvendina veiksmą ir tuo 
tikslu imasi visų būtinų ir pagrįstų 
priemonių. Jie reikiamu laiku disponuoja 
veiksmui įgyvendinti reikalingais ištekliais. 
Laikydamiesi dotacijos susitarime 
nustatytų sąlygų jie gali kreiptis į 
trečiuosius asmenis, įskaitant subrangovus, 
kad pastarieji atliktų tam tikrus veiksmo 
elementus, arba gali pasinaudoti trečiųjų 
asmenų įnašo natūra forma suteiktais 
ištekliais, kai to reikia veiksmui 
įgyvendinti. Už atliktą darbą Komisijai ar 
atitinkamai finansavimo įstaigai ir kitiems 
dalyviams atsakingas tik dalyvis.

3. Dalyviai įgyvendina veiksmą ir tuo 
tikslu imasi visų būtinų ir pagrįstų 
priemonių. Jie reikiamu laiku disponuoja 
veiksmui įgyvendinti reikalingais ištekliais. 
Laikydamiesi dotacijos susitarime 
nustatytų sąlygų jie gali kreiptis į 
trečiuosius asmenis, įskaitant subrangovus, 
kad pastarieji atliktų tam tikrus veiksmo 
elementus, arba gali pasinaudoti trečiųjų 
asmenų įnašo natūra forma suteiktais 
ištekliais, kai to reikia veiksmui 
įgyvendinti. Už atliktą darbą Komisijai ar 
atitinkamai finansavimo įstaigai ir kitiems 
dalyviams atsakingas tik dalyvis.

Or. en

Pakeitimas 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Subrangos sutartys dėl tam tikrų 
veiksmo elementų atlikimo sudaromos tik 
dotacijos susitarime numatytais atvejais.

4. Subrangos sutartys dėl tam tikrų 
veiksmo elementų atlikimo sudaromos tik 
dotacijos susitarime numatytais atvejais, 
išskyrus atvejus kurie negali būti numatyti 
įsigaliojimo momentu. Tam prašomas 
išankstinis Komisijos leidimas, o tokio 
leidimo negalima nesuteikti be priežasties.

Or. en

Pagrindimas

Būtinas tam tikras lankstumas, nes griežtas taisyklių laikymasis gali pakenkti veiksmų 
rezultatui. Veiksmo laikotarpiu ir vykdant mokslinę veiklą gali prireikti tam tikro lankstumo 
samdant subrangovus, kas nebuvo numatyta įsigaliojimu momentu.
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Pakeitimas 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Subrangos sutartys dėl tam tikrų 
veiksmo elementų atlikimo sudaromos tik 
dotacijos susitarime numatytais atvejais.

4. Subrangos sutartys dėl tam tikrų 
veiksmo elementų atlikimo sudaromos tik 
dotacijos susitarime numatytais atvejais, 
išskyrus atvejus kurie negali būti numatyti
įsigaliojimo momentu. Tam prašomas 
išankstinis Komisijos leidimas, o tokio 
leidimo negalima nesuteikti be priežasties.

Or. en

Pakeitimas 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Subrangos sutartys dėl tam tikrų 
veiksmo elementų atlikimo sudaromos tik 
dotacijos susitarime numatytais atvejais.

4. Subrangos sutartys dėl tam tikrų 
veiksmo elementų atlikimo sudaromos tik 
dotacijos modelio susitarime numatytais 
atvejais.

Or. en

Pakeitimas 384
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksme numatytą dalyvio darbą gali 
atlikti ne subrangovas, bet kitas tretysis 
asmuo, jeigu jis ir jo atliktinas darbas

Norint skirti lėšų galimoms 
(nenurodytoms) trečiosioms šalims 
(neįskaitant projekto subrangovų), kurie 
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nurodyti dotacijos susitarime. gali atlikti dalį mokslinių tyrimų, būtina 
dotacijos susitarime nurodyti jų vaidmenį.

Or. pl

Pagrindimas

Projekto koordinatorius negali numatyti visų įgyvendinimo reikalavimų, ypač kai tai susiję su 
mokslinės reikšmės neturinčiomis paslaugomis.

Pakeitimas 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Dalyviai gali laikytis šalių, kuriose 
veiksmas įgyvendinamas, nacionalinių 
teisės aktų, reguliavimo ir etikos taisyklių. 
Tam tikrais atvejais dalyviai, prieš 
pradėdami veiksmą, prašo atitinkamų 
nacionalinių ar vietinių etikos komitetų 
pritarimo.

9. Dalyviai gali laikytis Sąjungos ir 
asocijuotųjų šalių, kuriose veiksmas 
įgyvendinamas, nacionalinių teisės aktų, 
reguliavimo ir etikos taisyklių. Tam tikrais 
atvejais dalyviai, prieš pradėdami veiksmą, 
prašo atitinkamų nacionalinių ar vietinių 
etikos komitetų pritarimo. Trečiųjų šalių 
vykdomi Komisijos finansuojami veiksmai 
turi atitikti Sąjungos teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 386
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Dalyviai gali laikytis šalių, kuriose 
veiksmas įgyvendinamas, nacionalinių 
teisės aktų, reguliavimo ir etikos taisyklių. 
Tam tikrais atvejais dalyviai, prieš 
pradėdami veiksmą, prašo atitinkamų 
nacionalinių ar vietinių etikos komitetų 

9. Dalyviai gali laikytis šalių, kuriose 
veiksmas įgyvendinamas, nacionalinių 
teisės aktų, reguliavimo ir etikos bei 
mokslinių tyrimų sąžiningumo taisyklių. 
Tam tikrais atvejais dalyviai, prieš 
pradėdami veiksmą, prašo atitinkamų 



PE492.762v01-00 154/156 AM\907542LT.doc

LT

pritarimo. nacionalinių ar vietinių etikos komitetų 
pritarimo.

Or. en

Pakeitimas 387
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyvauti veiksme norinčio 
konsorciumo nariai iš savo tarpo paskiria 
vieną koordinatorių, kuris nurodomas 
dotacijos susitarime.

1. Dalyvauti veiksme norinčio 
konsorciumo nariai iš savo tarpo paskiria 
vieną koordinatorių, kuris nurodomas 
dotacijos susitarime.

Koordinatorius yra privalomas kontaktas 
tarp konsorciumo narių, jis atstovauja 
konsorciumą ryšiuose su Komisija arba 
atitinkama finansavimo institucija ir stebi 
kaip konsorciumo nariai tenkina dotacijos 
susitarime numatytus įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 388
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyvauti veiksme norinčio 
konsorciumo nariai iš savo tarpo paskiria 
vieną koordinatorių, kuris nurodomas 
dotacijos susitarime.

1. Dalyvauti veiksme norinčio 
konsorciumo nariai iš savo tarpo paskiria 
vieną koordinatorių, kuris nurodomas 
dotacijos susitarime.

Koordinatorius yra pagrindinis kontaktas 
tarp konsorciumo narių, jis atstovauja 
konsorciumą reikaluose su Komisija arba 
atitinkamomis finansavimo institucijomis
ir stebi kaip konsorciumo nariai tenkina 
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dotacijos susitarime numatytus 
įsipareigojimus.

Or. ro

Pakeitimas 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksme dalyvaujančio konsorciumo 
nariai sudaro vidinį susitarimą 
(konsorciumo susitarimą), išskyrus 
tinkamus darbo programoje arba darbo 
plane, arba kvietime teikti pasiūlymus 
numatytais atvejais.

2. Veiksme dalyvaujančio konsorciumo 
nariai sudaro vidinį susitarimą, kuriame 
nustatomos konsorciumo narių teisės ir 
pareigos, (konsorciumo susitarimą).
Tačiau tuo nėra draudžiama atskiriems 
konsorciumo nariams pradėti tiesioginį 
dialogą su Komisija arba atitinkama 
finansavimo institucija, ypač kai jiems 
kyla susirūpinimas dėl koordinatoriaus 
veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 390
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija kartu su kvietimais teikti 
projekto pasiūlymus pateikia instrukcijas 
dėl pagrindinių klausimų, kuriuose 
dalyviai gali spręsti savo konsorciumo 
susitarimuose. 

Or. de
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Pagrindimas

Dabartiniu laikotarpiu instrukcijos ir konsorciumo susitarimų modeliai yra jau plačiai 
naudojami ir toks metodas pasitvirtino kaip vertingas. Todėl jie turėtų būti įtraukti kaip 
standartas dalyvavimo „Horizontas 2020“ taisyklėse.

Pakeitimas 391
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konsorciumas gali pasiūlyti priimti ar 
pašalinti dalyvį pagal atitinkamas dotacijos 
susitarimo nuostatas, jei toks pokytis 
atitinka dalyvavimo sąlygas, nedaro 
neigiamo poveikio veiksmo įgyvendinimui 
ir nepažeidžia lygių galimybių principo.

3. Konsorciumas gali pasiūlyti priimti ar 
pašalinti dalyvį arba pakeisti 
koordinatorių pagal atitinkamas dotacijos 
susitarimo arba konsorciumo susitarimo 
nuostatas, jei toks pokytis atitinka 
dalyvavimo taisykles, nedaro neigiamo 
poveikio veiksmo įgyvendinimui ir 
nepažeidžia lygių galimybių principo.

Or. en


