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Pakeitimas 577
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir, kai tinka, finansavimo 
įstaigos gali paskirti nepriklausomus 
ekspertus, kurie vertintų pasiūlymus, 
konsultuotų ar prisidėtų:

1. Komisija ir, kai tinka, finansavimo 
įstaigos, atsižvelgdamos į valstybių narių 
prašymus, nustato nepriklausomų 
mokslinių ekspertų, atstovaujančių į 
atitinkamą klasifikaciją įtrauktoms 
mokslinėms disciplinoms, duomenų bazę 
sąrašo forma. Vertintojai parenkami iš šio 
sąrašo, kad dalyvautų:

Or. pl

Pagrindimas

Įžanginė pastraipa turi būti aiškesnė.

Pakeitimas 578
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija ir, kai tinka, finansavimo 
įstaigos gali paskirti nepriklausomus 
ekspertus, kurie vertintų pasiūlymus, 
konsultuotų ar prisidėtų:

1. Komisija ir finansavimo įstaigos
paskiria nepriklausomus ekspertus, kurie 
vertintų pasiūlymus, konsultuotų ar 
prisidėtų:

Or. en

Pakeitimas 579
Adam Gierek
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vertinant pasiūlymus; a) (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. pl

Pagrindimas

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 580
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vykdant pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020], taip pat pagal 
kitas mokslinių tyrimų ir (arba) inovacijų 
programas vykdomų veiksmų 
įgyvendinimo stebėseną;

b) (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. pl

Pagrindimas

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 581
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vertinant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programas;

d) (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Or. pl

Pagrindimas

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vertinant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programas;

d) vertinant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programas, atliekant lyginamuosius 
tyrimus su šalimis, pirmaujančiomis, be 
kita ko, mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros srityje;

Or. en

Pakeitimas 583
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) formuojant Sąjungos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų politiką, įskaitant būsimų 
programų rengimą.

e) rengiant Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politiką, įskaitant būsimų 
programų rengimą.

Or. pl

Pagrindimas

Susitarus su valstybėmis narėmis reikia sukurti nepriklausomų ekspertų grupę – jie sudarytų 
duomenų bazę, kurioje būtų nurodytos su tam tikromis mokslinėmis disciplinomis susijusių 
asmenų pavardės.
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Pakeitimas 584
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, įskaitant kalbų mokėjimą,
tinkamomis paskirtoms užduotims atlikti.
Tokiu būdu bus užtikrinama, kad taip pat 
galėtų būti vertinami pasiūlymai dėl 
projektų, pateikti kitomis negu anglų 
kalba kalbomis. Atitinkamų ekspertų 
gebėjimai, patirtis ir žinios atitinka 
susijusio projekto prioritetą. Jei 
nepriklausomi ekspertai turi dirbti su 
įslaptinta informacija, prieš juos skiriant 
prašoma atlikti atitinkamą patikimumo 
patikrinimą.

Or. de

Pagrindimas

Ypač MVĮ turėtų būti sudaryta daugiau negu tik teorinė galimybė pateikti projektus kitomis 
negu anglų kalba kalbomis. Tokios paraiškos iki šiol vien tik dėl kalbos turėjo mažai 
galimybių būti sėkmingomis. Projektus pagal kategoriją „pramonės subjektų lyderystė" 
vertinantys ekspertai taip pat turėtų būti įgiję patirties šioje srityje. Tokie patys reikalavimai 
keliami kitų dviejų prioritetų atveju.

Pakeitimas 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Skirdama 
nepriklausomus ekspertus Komisija 
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informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

stengiasi užtikrinti, kad ekspertų grupių 
sudėtis būtų suderinta įvairių įgūdžių, 
patirties ir žinių požiūriu, atsižvelgiant į 
veiklos sritį ir aktyvų pramonės sektoriaus 
ekspertų dalyvavimą. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Nors pirmajame sakinyje nurodomi atskirų ekspertų pasirinkimo kriterijai, antrajame 
sakinyje pabrėžiama suderintos ekspertų grupių sudėties svarba. Vykdant veiklą, kuria 
siekiama užtikrinti pramonės pirmavimą ir įgyvendinti visuomenės uždavinius, norėtųsi, kad 
aktyviau dalyvautų pramonės sektoriaus vertintojai, nes šiuo metu vertinimo procesas yra 
labai orientuotas į mokslo bendruomenę.

Pakeitimas 586
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Skirdama 
nepriklausomus ekspertus Komisija 
stengiasi užtikrinti, kad ekspertų grupių 
sudėtis būtų suderinta įvairių įgūdžių, 
patirties ir žinių požiūriu, atsižvelgiant į 
veiklos sritį. Jei nepriklausomi ekspertai 
turi dirbti su įslaptinta informacija, prieš 
juos skiriant prašoma atlikti atitinkamą 
patikimumo patikrinimą.

Or. en
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Pakeitimas 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Skirdama 
nepriklausomus ekspertus Komisija 
stengiasi užtikrinti, kad ekspertų grupių 
sudėtis būtų suderinta įvairių įgūdžių, 
patirties, žinių ir lyties požiūriu. Jei 
nepriklausomi ekspertai turi dirbti su 
įslaptinta informacija, prieš juos skiriant 
prašoma atlikti atitinkamą patikimumo 
patikrinimą.

Or. en

Pakeitimas 588
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Skirdama 
nepriklausomus ekspertus Komisija 
stengiasi užtikrinti, kad ekspertų grupių 
sudėtis būtų suderinta įvairių įgūdžių, 
patirties, žinių ir lyties požiūriu, 
atsižvelgiant į veiklos sritį. Jei 
nepriklausomi ekspertai turi dirbti su 
įslaptinta informacija, prieš juos skiriant 
prašoma atlikti atitinkamą patikimumo 
patikrinimą.

Or. en
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Pakeitimas 589
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Atrenkant ekspertus 
atsižvelgiama į poreikį užtikrinti 
tarpdisciplininį požiūrį ir atspindėti 
įvairiausias žinias ir nuomones. Jei 
nepriklausomi ekspertai turi dirbti su 
įslaptinta informacija, prieš juos skiriant 
prašoma atlikti atitinkamą patikimumo 
patikrinimą.

Or. en

Pakeitimas 590
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Pasirinkdama ekspertus 
Komisija užtikrina įvairių suinteresuotųjų 
šalių atstovų pusiausvyrą. Jei 
nepriklausomi ekspertai turi dirbti su 
įslaptinta informacija, prieš juos skiriant 
prašoma atlikti atitinkamą patikimumo 
patikrinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Įgyvendinant Septintąją pagrindų programą dažnai atsitikdavo taip, kad ekspertų grupėje 
trūko ekspertų iš pramonės sektoriaus. Todėl turėtų būti pripažintas poreikis skirti vertintojais 
ekspertus, kurie vertindami pasiūlymus dėl mokslo veiklos taip pat remtų konkurenciją 
pramonės srityje, ir skatinti tokių ekspertų dalyvavimą.

Pakeitimas 591
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.
Skiriant nepriklausomus ekspertus 
atsižvelgiama į lyčių pusiausvyrą.

Or. en

Pakeitimas 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti, taip pat atsižvelgiant į 
lyčių ir geografinę pusiausvyrą. Jei 
nepriklausomi ekspertai turi dirbti su 
įslaptinta informacija, prieš juos skiriant 
prašoma atlikti atitinkamą patikimumo 
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patikrinimą.

Or. en

Pakeitimas 593
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami iš 
1 dalyje nurodyto sąrašo remiantis jų 
gebėjimais, patirtimi ir žiniomis, 
tinkamomis paskirtoms užduotims atlikti.
Jei nepriklausomi ekspertai turi dirbti su 
įslaptinta informacija, prieš juos skiriant 
prašoma atlikti atitinkamą patikimumo 
patikrinimą.

Or. pl

Pagrindimas

Susitarus su valstybėmis narėmis reikia sukurti nepriklausomų ekspertų grupę – jie sudarytų 
duomenų bazę, kurioje būtų nurodytos su tam tikromis mokslinėmis disciplinomis susijusių 
asmenų pavardės.

Pakeitimas 594
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, 
nepriklausomi ekspertai nustatomi ir 
atrenkami pagal kandidatūrų teikimo 
kvietimus, skirtus fiziniams asmenims 
arba atitinkamoms organizacijoms, 
pavyzdžiui, nacionalinėms mokslinių 
tyrimų agentūroms, mokslinių tyrimų 

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, 
nepriklausomi ekspertai nustatomi ir 
atrenkami pagal paraiškose, skirtose
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
nacionalinėms mokslinių tyrimų 
agentūroms, mokslinių tyrimų institutams, 
standartizavimo organizacijoms ar 
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institutams, standartizavimo 
organizacijoms ar įmonėms.

įmonėms, nurodytas mokslines 
disciplinas.

Or. pl

Pagrindimas

Susitarus su valstybėmis narėmis reikia sukurti nepriklausomų ekspertų grupę – jie sudarytų 
duomenų bazę, kurioje būtų nurodytos su tam tikromis mokslinėmis disciplinomis susijusių 
asmenų pavardės.

Pakeitimas 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, 
nepriklausomi ekspertai nustatomi ir 
atrenkami pagal kandidatūrų teikimo 
kvietimus, skirtus fiziniams asmenims arba 
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
nacionalinėms mokslinių tyrimų 
agentūroms, mokslinių tyrimų institutams, 
standartizavimo organizacijoms ar
įmonėms.

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, 
nepriklausomi ekspertai nustatomi ir 
atrenkami pagal kandidatūrų teikimo 
kvietimus, skirtus fiziniams asmenims arba 
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
nacionalinėms ir regioninėms mokslinių 
tyrimų agentūroms, mokslinių tyrimų ir 
technologijų institutams, standartizavimo 
organizacijoms arba įmonių 
organizacijoms ir įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 596
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, 
nepriklausomi ekspertai nustatomi ir 

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, 
nepriklausomi ekspertai nustatomi ir 
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atrenkami pagal kandidatūrų teikimo 
kvietimus, skirtus fiziniams asmenims arba 
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
nacionalinėms mokslinių tyrimų 
agentūroms, mokslinių tyrimų institutams, 
standartizavimo organizacijoms ar 
įmonėms.

atrenkami pagal kandidatūrų teikimo 
kvietimus, skirtus fiziniams asmenims arba 
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
nacionalinėms mokslinių tyrimų 
agentūroms, mokslinių tyrimų institutams,
universitetams, standartizavimo 
organizacijoms, pilietinės visuomenės 
organizacijoms ar įmonėms.

Or. en

Pakeitimas 597
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, 
nepriklausomi ekspertai nustatomi ir 
atrenkami pagal kandidatūrų teikimo 
kvietimus, skirtus fiziniams asmenims arba 
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
nacionalinėms mokslinių tyrimų 
agentūroms, mokslinių tyrimų institutams, 
standartizavimo organizacijoms ar 
įmonėms.

Siekiant sudaryti kandidatų duomenų bazę, 
nepriklausomi ekspertai nustatomi ir 
atrenkami pagal kandidatūrų teikimo 
kvietimus, skirtus fiziniams asmenims arba 
atitinkamoms organizacijoms, pavyzdžiui, 
nacionalinėms mokslinių tyrimų 
agentūroms, mokslinių tyrimų institutams,
universitetams, standartizavimo 
organizacijoms ar įmonėms.

Or. es

Pagrindimas

Kiekvienas organizacijų, kurios turėtų dalyvauti atrenkant ekspertus, sąrašas yra neišsamus, 
jeigu į jį neįtraukti universitetai.

Pakeitimas 598
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga gali atrinkti bet kurį tinkamų 
gebėjimų turintį asmenį ne iš duomenų 
bazės, kai mano, kad tai reikalinga, ir 
tinkamai pagrįstais atvejais.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo ir toliau turėtų būti privaloma ekspertus įtraukti į bendrą duomenų bazę.

Pakeitimas 599
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
gali atrinkti bet kurį tinkamų gebėjimų 
turintį asmenį ne iš duomenų bazės, kai 
mano, kad tai reikalinga, ir tinkamai 
pagrįstais atvejais.

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
gali atrinkti bet kurį tinkamų gebėjimų 
turintį asmenį ne iš duomenų bazės, kai 
mano, kad tai reikalinga, ir tinkamai 
pagrįstais atvejais. Apie tokius atvejus 
Komisija tinkamai informuoja programų 
komitetą.

Or. en

Pakeitimas 600
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
gali atrinkti bet kurį tinkamų gebėjimų 
turintį asmenį ne iš duomenų bazės, kai 

Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
gali atrinkti bet kurį tinkamų gebėjimų 
turintį ekspertą ne iš duomenų bazės 
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mano, kad tai reikalinga, ir tinkamai 
pagrįstais atvejais.

tinkamai pagrįstais atvejais ir tinkamai 
atsižvelgdama į konkretų svarstomo 
klausimo pobūdį.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu apribojamas atvejų, kuriais Komisija arba finansavimo įstaiga galėtų atrinkti 
ekspertą ne iš duomenų bazės, skaičius.

Pakeitimas 601
Judith A. Merkies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent dvi penktąsias kiekvienos 
„Horizontas 2020“ projekto (išskyrus 
projektus, už kuriuos atsakinga Europos 
mokslinių tyrimų taryba) vertinimo 
grupės narių dalis sudaro tinkamą patirtį 
turintys pramonės atstovai. Bent dvi 
penktąsias kiekvienos „Horizontas 2020“ 
projekto, kuris konkrečiai susijęs su MVĮ, 
vertinimo grupės narių dalis sudaro MVĮ 
atstovai, o viena penktoji narių dalis 
parenkama iš kitų pramonės atstovų – visi 
jie yra įgiję tinkamą patirtį.

Or. nl

Pakeitimas 602
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
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priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių 
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

priemonių, kad būtų išlaikyta interesų,
lyčių pusiausvyra ir geografinė įvairovė.
Ypač Komisija užtikrina, kad nė vienam 
konkrečiam interesui neatstovautų 
daugiau negu vienas trečdalis 
nevyriausybinių ekspertų. Imamasi 
tinkamų priemonių siekiant užkirsti kelią 
tam, kad ekspertų grupes priviliotų 
privatūs ir (arba) komerciniai interesai.

Or. en

Pakeitimas 603
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių 
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta interesų ir
lyčių pusiausvyra ir geografinė įvairovė.
Visų pirma, imamasi tinkamų priemonių 
siekiant užkirsti kelią tam, kad ekspertų 
grupes priviliotų privatūs ir (arba) 
komerciniai interesai.

Or. en

Pakeitimas 604
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių 
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių 
pusiausvyra ir geografinė įvairovė, taip pat 
siekiant užtikrinti, jog nebūtų per daug 
atstovaujama jokiai interesų grupei – dėl 
to iškiltų grėsmė sprendimų priėmimo 
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proceso nešališkumui.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu norima pabrėžti, kad skiriant nepriklausomus ekspertus svarbu užtikrinti 
tinkamą pusiausvyrą ir taip garantuoti, kad nesusidarytų interesų konfliktai.

Pakeitimas 605
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų kuo labiau užtikrinta
lyčių ir geografinė pusiausvyra.

Or. en

Pakeitimas 606
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų kuo labiau užtikrinta
lyčių ir geografinė pusiausvyra.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių valstybių narių dalyvavimo anomalijų negalima iki galo paaiškinti skirtingu 
kokybės lygiu; tai reiškia, kad galbūt susiduriama su lobizmo per pasiūlymų vertinimo 
procesą problema. Nepaisant to, ar tokia problema egzistuoja, ar ne, tyrėjai ją pastebi, taigi 
reikia užtikrinti, jog būtų išsklaidytos visos abejonės dėl vertinimo proceso. Geriausias 



PE492.788v01-00 18/122 AM\907844LT.doc

LT

sprendimas būtų užtikrinti tinkamą geografinį vertintojų pasiskirstymą.

Pakeitimas 607
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų kuo labiau užtikrinta
lyčių ir geografinė pusiausvyra.

Or. en

Pakeitimas 608
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta moterų ir 
vyrų pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Or. en

Pakeitimas 609
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių 
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta pagrįsta
lyčių pusiausvyra.
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Or. en

Pagrindimas

Kaip numatyta septintojoje bendrojoje programoje ir laikantis programos „Horizontas 2020“ 
reglamento 15 straipsnio nuostatų atrenkant vertintojus svarbiausia užtikrinti vyrų ir moterų 
pusiausvyrą. Kita vertus, geografinė pusiausvyra nėra pagrindinis principas, kurio turi būti 
laikomasi įgyvendinant programą „Horizontas 2020“. 

Pakeitimas 610
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių 
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių 
pusiausvyra, valstybių narių pusiausvyra
ir geografinė įvairovė.

Or. ro

Pakeitimas 611
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų išlaikyta lyčių 
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Skiriant ekspertus imamasi tinkamų 
priemonių, kad būtų užtikrinta lyčių 
pusiausvyra ir geografinė įvairovė.

Or. en

Pakeitimas 612
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad ekspertas nepatektų į interesų 
konfliktą, susijusį su klausimu, kuriuo jis 
prašomas pateikti nuomonę.

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad ekspertas nepatektų į interesų 
konfliktą, susijusį su klausimu, kuriuo jis 
prašomas pateikti nuomonę, visų pirma 
paskelbdama išsamią deklaraciją apie 
profesinę veiklą ir finansinius interesus.
Suinteresuotosioms šalims arba 
asmenims, patekusiems į interesų 
konfliktą, draudžiama dalyvauti kaip 
individualiai paskirtiems ekspertams.

Or. en

Pakeitimas 613
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad ekspertas nepatektų į interesų 
konfliktą, susijusį su klausimu, kuriuo jis 
prašomas pateikti nuomonę.

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad ekspertas nepatektų į interesų 
konfliktą, susijusį su klausimu, kuriuo jis 
prašomas pateikti nuomonę, taip pat 
paskelbdama išsamią deklaraciją apie 
profesinę veiklą ir finansinius interesus, 
pvz., patentus ir akcijų paketus. 
Suinteresuotosioms šalims arba 
asmenims, patekusiems į interesų 
konfliktą, draudžiama dalyvauti kaip 
individualiai paskirtiems ekspertams.

Or. en

Pakeitimas 614
Francisco Sosa Wagner
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad ekspertas nepatektų į interesų 
konfliktą, susijusį su klausimu, kuriuo jis 
prašomas pateikti nuomonę.

3. Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga imasi būtinų priemonių užtikrinti, 
kad ekspertas nepatektų į interesų 
konfliktą, susijusį su klausimu, kuriuo jis 
prašomas pateikti nuomonę; vienas iš būdų 
šiai rizikai pašalinti būtų visapusiško 
pareiškimo dėl profesinės veiklos ir 
finansinių interesų paskelbimas.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant panaikinti bet kokią interesų konflikto galimybę, šioje srityje reikia numatyti 
informaciją, kuria būtų grindžiami Komisijos arba finansavimo įstaigos padaryti sprendimai.

Pakeitimas 615
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ekspertai gali būti skiriami visą
„Horizonto 2020“ laikotarpį galiojančio 
bendrojo skyrimo būdu nurodant 
konkrečias užduotis.

4. Ekspertai skiriami vėliausiai 2013 m. 
pabaigoje ir gali būti skiriami visą
„Horizonto 2020“ laikotarpį galiojančio 
bendrojo skyrimo būdu nurodant 
konkrečias užduotis, kurias sudaro 
preliminarus projekto vertinimas, jo
įgyvendinimo vertinimas ir galutinis 
vertinimas.

Or. pl

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad programa „Horizontas 2020“ bus pradėta įgyvendinti 2014 m. sausio 
1 d., tuo metu jau turi būti sudaryta nepriklausomų ekspertų grupė, atsakinga už sprendimų 
priėmimą.
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Pakeitimas 616
Adam Gierek

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Bent kartą per metus Komisijos ar 
finansavimo įstaigos interneto svetainėje 
skelbiami individualiai paskirtų ekspertų, 
kurie prisidėjo Komisijai ar finansavimo 
įstaigoms įgyvendinant Reglamentą (ES) 
Nr. XX/XX „Horizontas 2020“ ir 
Sprendimą Nr. XX/XX/ES [specifinė 
programa], asmenvardžiai. Ekspertų 
asmenvardžiai renkami, tvarkomi ir 
skelbiami vadovaujantis Reglamentu (EB) 
Nr. 45/2001.

5. Bent kartą per metus Komisijos ar 
finansavimo įstaigos interneto svetainėje 
skelbiami nepriklausomų ekspertų, kurie 
prisidėjo Komisijai ar finansavimo 
įstaigoms įgyvendinant Reglamentą (ES) 
Nr. XX/XX „Horizontas 2020“ ir 
Sprendimą Nr. XX/XX/ES [specifinė 
programa], asmenvardžiai ir mokslinės 
disciplinos, kurioms jie atstovauja, po to,
kai jie buvo paskirti laikotarpiu iki 
„Horizonto 2020“ įgyvendinimo pradžios, 
ir vėliau šie sąrašai atnaujinami. Ekspertų 
asmenvardžiai renkami, tvarkomi ir 
skelbiami vadovaujantis Reglamentu (EB) 
Nr. 45/2001.

Or. pl

Pagrindimas

Nustatomas aiškus ryšys tarp išsamaus ekspertų sąrašo, kuriame būtų naujausi duomenys, 
kruopštaus sudarymo ir skaidrumo vykdant pagal „Horizontą 2020“ skiriamų dotacijų 
procesą.

Pakeitimas 617
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai šie kartu sukurti 
rezultatai negali būti dalijami į kelias dalis 
siekiant pateikti paraišką dėl atitinkamos 
patentinės apsaugos arba kitos 
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įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

intelektinės nuosavybės teisės, ją gauti 
arba išlaikyti, dalyviai gali nuspręsti 
priskirti šių rezultatų nuosavybės teisę 
vienam iš dalyvių arba nustatyti, kad tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendraturčiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

Or. de

Pagrindimas

Taisyklės, reglamentuojančios dalyvavimą, turėtų aprėpti atvejus, kai rezultatų negalima 
padalyti ir dalyviai turi bendrą nuosavybę.

Pakeitimas 618
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai neįmanoma padalyti 
šio bendro išradimo, projekto ar darbo į 
kelias dalis siekiant pateikti paraišką dėl
atitinkamos patentinės apsaugos arba 
kitos intelektinės nuosavybės teisės, ją 
gauti ir (arba) išlaikyti, dalyviai gali 
nuspręsti priskirti šių rezultatų nuosavybę 
vienam iš dalyvių arba nustatyti, kad tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų, bendrosios nuosavybės 
atveju, bendraturčiai sudaro susitarimą dėl 
tos bendros nuosavybės paskirstymo ir 
naudojimosi ja sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo reikėtų nurodyti, kad dalyviams taip pat suteikiama galimybė priskirti 
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bendrų rezultatų nuosavybę vienam iš dalyvių.

Pakeitimas 619
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos arba 
kai neįmanoma padalyti šio bendro 
rezultato į kelias dalis siekiant gauti ir 
(arba) išlaikyti atitinkamą patentinę 
apsaugą arba kitą intelektinės nuosavybės 
teisę, tokių rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendraturčiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 620
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos arba 
kai neįmanoma padalyti šio bendro 
išradimo, projekto ar darbo į kelias dalis 
siekiant teikti paraišką dėl atitinkamos 
patentinės apsaugos arba kitos 
intelektinės nuosavybės teisės, ją gauti ir 
(arba) išlaikyti, tokių rezultatų nuosavybė 
yra bendra. Laikydamiesi dotacijos 
susitarimo įsipareigojimų bendraturčiai
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sudaro susitarimą dėl tos bendros 
nuosavybės paskirstymo ir naudojimosi ja 
sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 621
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai neįmanoma padalyti 
šio bendro išradimo, projekto ar darbo į 
kelias dalis siekiant teikti paraišką dėl
atitinkamos patentinės apsaugos arba 
kitos intelektinės nuosavybės teisės, ją 
gauti ir (arba) išlaikyti, tokių rezultatų 
nuosavybė yra bendra. Laikydamiesi 
dotacijos susitarimo įsipareigojimų 
bendraturčiai sudaro susitarimą dėl tos 
bendros nuosavybės paskirstymo ir 
naudojimosi ja sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, jie gali 
nuspręsti priskirti šių rezultatų nuosavybę 
vienam iš dalyvių arba nuspręsti, kad
tokių rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
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paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų. įsipareigojimų, bendrosios nuosavybės 
atveju, bendraturčiai sudaro susitarimą dėl 
tos bendros nuosavybės paskirstymo ir 
naudojimosi ja sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 623
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

2. Kai rezultatus kuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendraturčiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir (arba) naudojimosi bendra 
nuosavybe sąlygų.

Or. de

Pakeitimas 624
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

2. Kai rezultatus kuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendraturčiai sudaro 
susitarimą dėl to, kaip paskirstyti 
nuosavybę, ir (arba) dėl naudojimosi
bendra nuosavybe sąlygų.
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Or. en

Pakeitimas 625
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš
bendrasavininkių turi teisę suteikti 
tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis bendrai turimais 
rezultatais be teisės į sublicenciją, jeigu 
įvykdomi šie reikalavimai:

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš
bendraturčių turi teisę nemokamai naudoti 
savo bendrai turimas pirmines žinias 
nekomerciniais tikslais, pvz., vidaus 
tyrimams ir mokymo veiklai, 
nereikalaujant išankstinio kito 
bendraturčio sutikimo.

Or. en

Pakeitimas 626
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš
bendrasavininkių turi teisę suteikti 
tretiesiems asmenims neišimtines licencijas 
naudotis bendrai turimais rezultatais be 
teisės į sublicenciją, jeigu įvykdomi šie 
reikalavimai:

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš
bendraturčių turi teisę nemokamai ir 
neišimtine tvarka naudotis savo bendrai 
turimais rezultatais, kaip jam atrodo 
priimtina, vidaus tyrimų nekomerciniais 
tikslais ir komerciniais tikslais naudotis 
bei suteikti tretiesiems asmenims 
neišimtines licencijas naudotis bendrai 
turimais rezultatais be teisės į sublicenciją, 
jeigu įvykdomi šie reikalavimai:

Or. en
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Pakeitimas 627
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš
bendrasavininkių turi teisę suteikti 
tretiesiems asmenims neišimtines licencijas
naudotis bendrai turimais rezultatais be 
teisės į sublicenciją, jeigu įvykdomi šie 
reikalavimai:

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš
bendraturčių turi teisę naudotis savo 
bendrai turimais rezultatais, taip pat
suteikti tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas be teisės į sublicenciją, jeigu 
įvykdomi šie reikalavimai:

Or. en

Pakeitimas 628
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš
bendrasavininkių turi teisę suteikti 
tretiesiems asmenims neišimtines licencijas 
naudotis bendrai turimais rezultatais be 
teisės į sublicenciją, jeigu įvykdomi šie 
reikalavimai:

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš
bendraturčių turi teisę suteikti tretiesiems 
asmenims neišimtines licencijas naudotis 
bendrai turimais rezultatais, įskaitant 
teises, bet be teisės į sublicenciją.

Or. en

Pagrindimas

Parengus taisyklių dėl bendros nuosavybės projektą, ypač dėl nustatyto režimo su išankstiniu 
pranešimu ir kompensacija už neišimtines licencijas trečiosioms šalims, sukurtų rimtų kliūčių 
naudotis bendrai turima intelektine nuosavybe. Taigi bendros nuosavybės perspektyva 
neskatintų noro atlikti bendrus tyrimus. Reikėtų leisti dalyviams spręsti savo nuožiūra ir 
sudaryti geresnį susitarimą, grindžiamą tvarka, kuri skatintų tyrimo rezultatų naudojimą. 
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Pakeitimas 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš
bendrasavininkių turi teisę suteikti 
tretiesiems asmenims neišimtines licencijas 
naudotis bendrai turimais rezultatais be 
teisės į sublicenciją, jeigu įvykdomi šie 
reikalavimai:

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš
bendraturčių turi teisę suteikti tretiesiems 
asmenims neišimtines licencijas naudotis 
bendrai turimais rezultatais, jeigu įvykdomi 
šie reikalavimai:

Or. en

Pakeitimas 630
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kitiems bendrasavininkiams pranešama 
iš anksto;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 631
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kitiems bendrasavininkiams pranešama 
iš anksto;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 632
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitiems bendrasavininkiams suteikiama 
teisinga ir pagrįsta kompensacija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 633
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitiems bendrasavininkiams suteikiama 
teisinga ir pagrįsta kompensacija.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitiems bendrasavininkiams suteikiama
teisinga ir pagrįsta kompensacija.

b) jeigu bendraturčiai turi mokėti 
kompensaciją už tai, kad suteikė 
tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis bendrai turimais 
rezultatais, kompensacija bus teisinga ir 
pagrįsta.



AM\907844LT.doc 31/122 PE492.788v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitiems bendrasavininkiams suteikiama 
teisinga ir pagrįsta kompensacija.

b) vadovaujamasi teisingomis ir 
pagrįstomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Neatsižvelgiant į 1, 2 ir 3 dalis, 
dalyviai gali susitarti dėl skirtingos 
tvarkos, reglamentuojančios rezultatų 
nuosavybę.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu partneriams, kurie gali susitarti dėl konkrečių rezultatų nuosavybę 
reglamentuojančių sąlygų, sukuriamas tam tikras lankstumas. Tai itin svarbu MVĮ. Kai 
siekiant imtis veiksmų reikia naudotis tam tikromis žiniomis arba technologija, kurios sudaro 
pagrindinį MVĮ turtą, MVĮ turi būti sudaryta galimybė išsaugoti savo su šiuo turtu susijusias 
prekybos teises tam, kad išliktų kompetentinga.

Pakeitimas 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu rezultatai gali būti pritaikomi 
pramonėje ar komercijoje, savininkas
ištiria jų apsaugos galimybes ir, jei pagal 
aplinkybes tai įmanoma ir pagrįsta, 
deramai apsaugo juos tinkamą laikotarpį 
tinkamoje teritorijoje atsižvelgdamas į savo 
teisėtus interesus ir į teisėtus kitų veiksmo 
dalyvių interesus, ypač komercinius.

1. Jeigu rezultatai gali būti pritaikomi 
pramonėje ar komercijoje, savininkas gali 
ištirti jų apsaugos galimybes ir, jei pagal 
aplinkybes tai įmanoma ir pagrįsta, gali
deramai juos apsaugoti pagrįstą laikotarpį 
tinkamoje teritorijoje atsižvelgdamas į
viešąjį interesą, savo teisėtus interesus ir į 
teisėtus kitų veiksmo dalyvių interesus, 
ypač komercinius.

Or. en

Pakeitimas 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu rezultatai gali būti pritaikomi 
pramonėje ar komercijoje, savininkas 
ištiria jų apsaugos galimybes ir, jei pagal 
aplinkybes tai įmanoma ir pagrįsta, 
deramai apsaugo juos tinkamą laikotarpį 
tinkamoje teritorijoje atsižvelgdamas į savo 
teisėtus interesus ir į teisėtus kitų veiksmo 
dalyvių interesus, ypač komercinius.

1. Jeigu rezultatai gali būti pritaikomi arba 
pagrįstai galima tikėtis, kad jie galės būti 
pritaikomi pramonėje ar komercijoje, 
savininkas ištiria jų apsaugos galimybes ir, 
jei pagal aplinkybes tai įmanoma ir 
pagrįsta, deramai apsaugo juos tinkamą 
laikotarpį tinkamoje teritorijoje 
atsižvelgdamas į savo teisėtus interesus ir į 
teisėtus kitų veiksmo dalyvių interesus, 
ypač komercinius.

Or. en

Pakeitimas 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų
ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis 
neturi komercinio panaudojimo 
potencialo, ir jei siekdamas apsaugoti 
rezultatus dalyvis ketina juos perduoti 
kitam valstybėje narėje ar asocijuotoje 
šalyje įsisteigusiam teisės subjektui, tas 
dalyvis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą prieš tų rezultatų 
sklaidą. Komisija Sąjungos vardu arba 
finansavimo įstaiga gali perimti tų rezultatų 
nuosavybę ir imtis adekvačias apsaugos 
priemonių.

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų, 
tas dalyvis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą prieš tų rezultatų 
sklaidą. Komisija Sąjungos vardu arba 
finansavimo įstaiga, atsižvelgdamos į 
viešąjį interesą ir siekdamos kuo labiau 
plėsti rezultatų sklaidą, gali perimti tų 
rezultatų nuosavybę ir imtis adekvačios
apsaugos priemonių.

Or. en

Pakeitimas 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų 
ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis 
neturi komercinio panaudojimo potencialo, 
ir jei siekdamas apsaugoti rezultatus 
dalyvis ketina juos perduoti kitam 
valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje 
įsisteigusiam teisės subjektui, tas dalyvis 
informuoja Komisiją arba finansavimo 
įstaigą prieš tų rezultatų sklaidą. Komisija 
Sąjungos vardu arba finansavimo įstaiga 
gali perimti tų rezultatų nuosavybę ir imtis
adekvačias apsaugos priemonių.

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų 
ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis 
neturi komercinio panaudojimo potencialo, 
ir jei siekdamas apsaugoti rezultatus 
dalyvis ketina juos perduoti kitam 
valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje 
įsisteigusiam teisės subjektui, tas dalyvis 
informuoja Komisiją arba finansavimo 
įstaigą prieš tų rezultatų sklaidą. Komisija 
Sąjungos vardu arba finansavimo įstaiga, 
gavusi dalyvio, kuriam priklauso sukurti 
rezultatai, sutikimą, gali perimti tų 
rezultatų nuosavybę ir imtis adekvačios
apsaugos priemonių.
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Or. en

Pakeitimas 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų 
ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis 
neturi komercinio panaudojimo potencialo, 
ir jei siekdamas apsaugoti rezultatus 
dalyvis ketina juos perduoti kitam 
valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje 
įsisteigusiam teisės subjektui, tas dalyvis 
informuoja Komisiją arba finansavimo 
įstaigą prieš tų rezultatų sklaidą. Komisija 
Sąjungos vardu arba finansavimo įstaiga 
gali perimti tų rezultatų nuosavybę ir imtis 
adekvačias apsaugos priemonių.

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų 
ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis 
neturi komercinio arba pramoninio
panaudojimo potencialo, ir jei siekdamas 
apsaugoti rezultatus dalyvis ketina juos 
perduoti kitam valstybėje narėje ar 
asocijuotoje šalyje įsisteigusiam teisės 
subjektui, tas dalyvis informuoja Komisiją 
arba finansavimo įstaigą prieš tų rezultatų 
sklaidą. Komisija Sąjungos vardu arba 
finansavimo įstaiga gali perimti tų rezultatų 
nuosavybę ir imtis adekvačias apsaugos 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 642
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų 
ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis 
neturi komercinio panaudojimo potencialo, 
ir jei siekdamas apsaugoti rezultatus 
dalyvis ketina juos perduoti kitam 
valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje 

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų 
ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis 
neturi komercinio arba pramoninio
panaudojimo potencialo, ir jei siekdamas 
apsaugoti rezultatus dalyvis ketina juos 
perduoti kitam valstybėje narėje ar 
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įsisteigusiam teisės subjektui, tas dalyvis 
informuoja Komisiją arba finansavimo 
įstaigą prieš tų rezultatų sklaidą. Komisija 
Sąjungos vardu arba finansavimo įstaiga 
gali perimti tų rezultatų nuosavybę ir imtis 
adekvačias apsaugos priemonių.

asocijuotoje šalyje įsisteigusiam teisės 
subjektui, tas dalyvis informuoja Komisiją 
arba finansavimo įstaigą prieš tų rezultatų 
sklaidą. Komisija Sąjungos vardu arba 
finansavimo įstaiga gali perimti tų rezultatų 
nuosavybę ir imtis adekvačias apsaugos 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą, jei 
įrodo, kad jo teisėtiems interesams būtų 
padaryta reikšminga žala. Su tais 
rezultatais susijusi sklaida negali būti 
vykdoma, kol Komisija ar finansavimo 
įstaiga nepriėmė sprendimo arba kol 
nenusprendė pati perimti nuosavybę ir kol 
nesiėmė būtinų priemonių apsaugai 
užtikrinti. Dotacijos susitarime tam 
nustatomos laiko ribos.

Dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą, jei 
įrodo, kad jo teisėtiems interesams būtų 
padaryta reikšminga žala. Su tais 
rezultatais susijusi sklaida negali būti 
vykdoma, kol Komisija ar finansavimo 
įstaiga nepriėmė sprendimo, ar ji pati
perims nuosavybę, ir kol nesiėmė 
priemonių, jeigu reikia, apsaugai užtikrinti.
Dotacijos susitarime tam nustatomos laiko 
ribos.

Or. en

Pakeitimas 644
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą, jei 
įrodo, kad jo teisėtiems interesams būtų 
padaryta reikšminga žala. Su tais 
rezultatais susijusi sklaida negali būti 

Dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą, jei 
įrodo, kad jo teisėtiems interesams būtų 
padaryta reikšminga žala. Su tais 
rezultatais susijusi sklaida negali būti 
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vykdoma, kol Komisija ar finansavimo 
įstaiga nepriėmė sprendimo arba kol 
nenusprendė pati perimti nuosavybę ir kol 
nesiėmė būtinų priemonių apsaugai 
užtikrinti. Dotacijos susitarime tam 
nustatomos laiko ribos.

vykdoma, kol Komisija ar finansavimo 
įstaiga nepriėmė sprendimo arba kol 
nenusprendė pati perimti nuosavybę ir kol 
nesiėmė būtinų priemonių apsaugai 
užtikrinti. Dotacijos susitarimo pavyzdyje
tam nustatomos laiko ribos.

Or. en

Pakeitimas 645
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba 
nebesiekti tos apsaugos pratęsimo ne dėl 
komercinio panaudojimo potencialo 
stokos, jis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą, kuri gali tęsti ar plėsti 
apsaugą perimdama tų rezultatų 
nuosavybę. Dalyvis gali atsisakyti duoti 
sutikimą, jei įrodo, kad jo teisėtiems 
interesams būtų padaryta reikšminga žala.
Dotacijos susitarime tam nustatomos laiko 
ribos.

3. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba 
nebesiekti tos apsaugos pratęsimo ne dėl 
komercinio panaudojimo potencialo stokos
per penkerius metus nuo veiksmo 
pabaigos, jis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą, kuri, gavusi dalyvio, 
kuriam priklauso sukurti rezultatai, 
sutikimą, gali tęsti ar plėsti apsaugą 
perimdama tų rezultatų nuosavybę.
Komisija arba finansavimo įstaiga priima 
šį sprendimą per 45 dienas. Dalyvis gali 
atsisakyti duoti sutikimą, jei įrodo, kad jo 
teisėtiems interesams būtų padaryta 
reikšminga žala. Dotacijos susitarime tam 
nustatomos laiko ribos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai, kuriuos pasiūlė DESCA koordinatoriai.

Pakeitimas 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba 
nebesiekti tos apsaugos pratęsimo ne dėl 
komercinio panaudojimo potencialo 
stokos, jis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą, kuri gali tęsti ar plėsti 
apsaugą perimdama tų rezultatų 
nuosavybę. Dalyvis gali atsisakyti duoti 
sutikimą, jei įrodo, kad jo teisėtiems 
interesams būtų padaryta reikšminga žala.
Dotacijos susitarime tam nustatomos laiko 
ribos.

3. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba 
nebesiekti tos apsaugos pratęsimo, jis 
informuoja Komisiją arba finansavimo 
įstaigą, kuri gali tęsti ar plėsti apsaugą 
perimdama tų rezultatų nuosavybę. Dalyvis 
gali atsisakyti duoti sutikimą, jei įrodo, kad 
jo teisėtiems interesams būtų padaryta 
reikšminga žala. Dotacijos susitarime tam 
nustatomos laiko ribos.

Or. en

Pagrindimas

Priežastys, dėl kurių dalyvis ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba nebesiekti tos apsaugos 
pratęsimo, yra nesvarbios siekiant priimti sprendimą, ar Komisija arba finansavimo įstaiga 
turėtų tęsti ar plėsti apsaugą.

Pakeitimas 647
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba 
nebesiekti tos apsaugos pratęsimo ne dėl 
komercinio panaudojimo potencialo 
stokos, jis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą, kuri gali tęsti ar plėsti 
apsaugą perimdama tų rezultatų 
nuosavybę. Dalyvis gali atsisakyti duoti 
sutikimą, jei įrodo, kad jo teisėtiems 
interesams būtų padaryta reikšminga žala. 
Dotacijos susitarime tam nustatomos laiko 
ribos.

3. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba 
nebesiekti tos apsaugos pratęsimo ne dėl 
komercinio panaudojimo potencialo 
stokos, jis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą, kuri gali tęsti ar plėsti 
apsaugą perimdama tų rezultatų 
nuosavybę. Dalyvis gali atsisakyti duoti 
sutikimą, jei įrodo, kad jo teisėtiems 
interesams būtų padaryta reikšminga žala. 
Dotacijos susitarimo pavyzdyje tam 
nustatomos laiko ribos.
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Or. en

Pakeitimas 648
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas Sąjungos finansavimą gavęs 
dalyvis deda visas pastangas, kad 
panaudotų rezultatus tolesniems 
moksliniams tyrimams ar komercijai arba 
kad tiems tikslams rezultatus panaudotų 
kitas teisės subjektas, visų pirma 
perdavimo ir licencijavimo būdu laikantis 
41 straipsnio.

1. Kiekvienas Sąjungos finansavimą gavęs 
dalyvis deda visas pastangas, kad 
panaudotų rezultatus tolesniems 
moksliniams tyrimams ar komercijai arba 
kad tiems tikslams rezultatus panaudotų 
kitas teisės subjektas, visų pirma 
perdavimo ir licencijavimo būdu laikantis 
41 straipsnio. Tai galėtų būti daroma 
vykdant, pvz., standartizacijos veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Standartizacija atlieka svarbų vaidmenį skleidžiant tyrimų rezultatus ir todėl turėtų būti 
paminėta atskirai.

Pakeitimas 649
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas Sąjungos finansavimą gavęs 
dalyvis deda visas pastangas, kad 
panaudotų rezultatus tolesniems 
moksliniams tyrimams ar komercijai arba 
kad tiems tikslams rezultatus panaudotų 
kitas teisės subjektas, visų pirma 
perdavimo ir licencijavimo būdu laikantis 
41 straipsnio.

1. Kiekvienas Sąjungos finansavimą gavęs 
dalyvis deda visas pastangas, kad 
panaudotų rezultatus arba kad tiems 
tikslams rezultatus panaudotų kitas teisės 
subjektas, visų pirma perdavimo ir 
licencijavimo būdu laikantis 41 straipsnio.
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Or. en

Pagrindimas

Plg. išsamesnės sąvokos „naudojimas" apibrėžties įtraukimas į 2 straipsnį visoms dalyvavimo 
taisyklėms.

Pakeitimas 650
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienas Sąjungos finansavimą gavęs 
dalyvis deda visas pastangas, kad 
panaudotų rezultatus tolesniems 
moksliniams tyrimams ar komercijai arba 
kad tiems tikslams rezultatus panaudotų 
kitas teisės subjektas, visų pirma 
perdavimo ir licencijavimo būdu laikantis 
41 straipsnio.

1. Kiekvienas Sąjungos finansavimą gavęs 
dalyvis deda visas pastangas, kad 
panaudotų rezultatus tolesniems 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms ar komercijai arba kad tiems 
tikslams rezultatus panaudotų kitas teisės 
subjektas, visų pirma perdavimo ir 
licencijavimo būdu laikantis 41 straipsnio.

Or. en

Pakeitimas 651
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi naudojimo įsipareigojimai. Visi 
papildomi įsipareigojimai nurodomi darbo 
programoje ar darbo plane.

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi naudojimo įsipareigojimai. Visi 
papildomi įsipareigojimai nurodomi darbo 
programoje ar darbo plane. Jeigu darbo 
programa orientuota į svarbių socialinių
uždavinių (sveikatos, klimato, biologinės 
įvairovės srityje) sprendimus, rezultatų 
naudojimas, perdavimas ir licencijavimas 
vykdomi laikantis Visuotinės prieigos 
licencijavimo principų siekiant užtikrinti 
didžiausią naujoviškų bei visuomenei 
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naudingų sprendimų diegimo mastą ir 
skatinti galimybes susijusioms šalims 
pasinaudoti mokslinių tyrimų rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikydamasis su intelektine nuosavybės 
apsauga, saugumo taisyklėmis ar teisėtais 
komerciniais interesais susijusių 
apribojimų kiekvienas dalyvis tinkamomis 
priemonėmis nedelsdamas vykdo jam 
priklausančių rezultatų sklaidą. Dotacijos 
susitarime tam gali būti nustatytos laiko 
ribos.

2. Laikydamasis su intelektine nuosavybės 
apsauga, saugumo taisyklėmis ar teisėtais 
komerciniais interesais susijusių 
apribojimų kiekvienas dalyvis tinkamomis 
priemonėmis nedelsdamas vykdo jam 
priklausančių rezultatų sklaidą. Dotacijos 
susitarime tam gali būti nustatytos laiko 
ribos. Svarbių socialinių uždavinių 
(sveikatos, klimato, biologinės įvairovės) 
srityje rezultatų licencijos trečiosioms 
šalims įprastai išduodamos neišimtinėmis 
sąlygomis siekiant užtikrinti tiesioginę 
konkurenciją ir taip skatinti visuotinį 
prieinamumą.

Or. en

Pakeitimas 653
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi sklaidos įsipareigojimai.

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi sklaidos įsipareigojimai. Visi 
papildomi įsipareigojimai nurodomi darbo 
programoje ar darbo plane.
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Or. en

Pakeitimas 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime 
gali būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar 
kitose atitinkamose srityse.

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius,
skatinama atvira prieiga.

Or. en

Pagrindimas

Paprastai suteikiama atvira prieiga prie mokslinių leidinių finansuojant nemokamos atviros 
internetinės prieigos prie šių leidinių išlaidas. Vis dėlto, atvira prieiga turėtų apsiriboti 
moksliniais leidiniais. Žr. pranešėjo pranešimo projekto 85 pakeitimą dėl prieigos ir atviros 
prieigos prie rezultatų.

Pakeitimas 655
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Ši tvarka 
taikoma automatiškai siekiant užtikrinti 
nemokamą viešą internetinę prieigą prie 
ES lėšomis finansuojamų mokslinių 
leidinių nedelsiant arba, visais atvejais, 
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ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar kitose 
atitinkamose srityse.

per šešis mėnesius nuo jų paskelbimo 
moksliniame žurnale. Visos suteikiant 
tokią prieigą patirtos išlaidos bus 
dengiamos ES lėšomis. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar kitose 
atitinkamose srityse, pvz., tais atvejais, kai
yra labai svarbios viešojo intereso 
priežastys, mokslinių tyrimų rezultatai 
visuomenės sveikatos srityje paskelbiami 
nemokamai.

Or. es

Pagrindimas

Atvira vieša internetinė prieiga ES moksliniams leidiniams bus suteikiama automatiškai 
nedelsiant arba, visais atvejais, per šešis mėnesius nuo jų paskelbimo moksliniame žurnale.

Pakeitimas 656
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar kitose 
atitinkamose srityse.

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma kaip įprasta 
politika, išskyrus tuos atvejus, kai 
pateikiamas pakankamas pagrindimas ir 
nurodyta kitaip dotacijos susitarime
nustatytose sąlygose. Įprastai suteikiama 
nemokama vieša internetinė prieiga prie 
Sąjungos lėšomis finansuojamų 
mokslinių leidinių Sąjungos piliečiams ir 
įmonėms per šešis mėnesius nuo 
paskelbimo tarpusavyje vertinamame 
moksliniame žurnale. Visos atviros 
prieigos išlaidos gali būti dengiamos, 
jeigu taikytina, atitinkamomis Sąjungos 
lėšomis. Reikia sustiprinti skaitmeninių 



AM\907844LT.doc 43/122 PE492.788v01-00

LT

infrastruktūrų ir saugyklų vaidmenį ir 
veikimą siekiant programos „Horizontas 
2020“ mokslinių tyrimų rezultatų 
matomumo ir sklaidos. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar kitose 
atitinkamose srityse.

Or. en

Pakeitimas 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar kitose
atitinkamose srityse.

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma kaip įprasta politika 
siekiant užtikrinti nemokamą viešą 
internetinę prieigą prie Sąjungos lėšomis 
finansuojamų mokslinių leidinių 
nedelsiant ir, visais atvejais, per šešis 
mėnesius nuo paskelbimo tarpusavyje 
vertinamame moksliniame žurnale ir
laikantis dotacijos susitarime nustatytų 
sąlygų. Vykdant kitų rezultatų, įskaitant 
mokslinių tyrimų duomenis, sklaidą 
dotacijos susitarime nustatomos sąlygos, 
kuriomis suteikiama atvira prieiga prie tų 
rezultatų, ypač Europos mokslinių tyrimų 
tarybos netirtų sričių moksliniuose
tyrimuose ar kitose viešojo intereso srityse, 
kaip antai visuomenės sveikatos, 
aplinkosaugos ir kitose svarbaus 
visuomenės intereso srityse.

Or. en
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Pakeitimas 658
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar 
kitose atitinkamose srityse.

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą – dotacijos susitarimo 
pavyzdyje nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 659
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar kitose 
atitinkamose srityse.

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma kaip įprasta politika 
siekiant užtikrinti nemokamą viešą 
internetinę prieigą prie Sąjungos lėšomis 
finansuojamų mokslinių leidinių ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius nuo jų 
paskelbimo tarpusavyje vertinamame 
moksliniame žurnale, laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira skaitmeninė prieiga prie 
tų rezultatų, ypač Europos mokslinių 
tyrimų tarybos netirtų sričių mokslinių 
tyrimuose ar kitose atitinkamose srityse.
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Or. en

Pakeitimas 660
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar kitose 
atitinkamose srityse.

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius,
kuriuose aprašomi, aiškinami arba 
analizuojami duomenys, žinios ar 
informacija, gauti kaip tiesioginis 
„Horizonto 2020“ finansavimo rezultatas, 
ilgalaikė atvira prieiga gali būti taikoma 
laikantis dotacijos susitarime nustatytų 
sąlygų. Vykdant kitų rezultatų, įskaitant 
mokslinių tyrimų duomenis, sklaidą 
dotacijos susitarime gali būti nustatytos 
sąlygos, kuriomis suteikiama ilgalaikė
atvira prieiga prie tų rezultatų, ypač 
Europos mokslinių tyrimų tarybos netirtų 
sričių mokslinių tyrimuose ar kitose 
atitinkamose srityse.

Or. en

Pakeitimas 661
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų 
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų. 
Atvira prieiga prie tyrimų rezultatų 
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netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar 
kitose atitinkamose srityse.

ribojama, ypač trečiosioms šalims, 
siekiant užtikrinti, kad būtų gerbiamos 
intelektinės nuosavybės teisės.

Or. en

Pakeitimas 662
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pasiūlymus įtraukiamas duomenų 
valdymo ir mainų planas siekiant 
užtikrinti, kad mokslinių tyrimų metu 
gauti duomenys būtų valdomi ir jais būtų 
galima naudotis kuo platesniu mastu ir 
kuo laisviau, kad būtų teikiama kuo 
didesnė nauda visuomenei, ir pripažįstant, 
kad platinant duomenis visuomet 
atsižvelgiama į ilgalaikę duomenų vertę, 
todėl, galbūt, turės būti nustatytas ribotas 
išimtinio naudojimosi mokslinių tyrimų 
rezultatais laikotarpis.

Or. en

Pakeitimas 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pasiūlymus įtraukiamas duomenų ir kitų 
rezultatų valdymo ir mainų planas 
siekiant užtikrinti, kad jais būtų galima 
naudotis kuo platesniu mastu ir kuo 
laisviau, ir pripažįstant, jog, galbūt, turės 
būti nustatytas ribotas išimtinio 
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naudojimosi mokslinių tyrimų rezultatais 
laikotarpis.

Or. en

Pakeitimas 664
Christian Ehler, Paul Rübig

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atvira prieiga prie mokslinių leidinių, 
kurie skelbiami pasibaigus projektui, 
remiama suteikiant vienkartinę išmoką, 
kuri išmokama projekto pabaigoje.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad rezultatai dažnai neskelbiami iki projekto pabaigos (projekto 
įgyvendinimo metu sklaidos veikla galėtų būti dengiama projektui skiriamomis lėšomis), 
reikia numatyti priemones, kuriomis būtų dengiamos sklaidos ir atviros prieigos išlaidos 
pasibaigus projektui. Siekiant išvengti sudėtingos išlaidų kompensavimo sistemos, 
tinkamiausias būdas minėtoms išlaidoms padengti būtų išmokėti vienkartinę išmoką projekto 
pabaigoje.

Pakeitimas 665
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama tinkamai valdyti mokslinius 
duomenis, kuriems taikoma atvira prieiga, 
ir sudaryti galimybes jais naudotis, 
Komisija sukuria ir valdo visiems 
prieinamą internetinę Europos mokslinių 
tyrimų biblioteką.

Or. en
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Pakeitimas 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitiems dalyviams iš anksto pranešama 
apie sklaidos veiklą. Gavęs pranešimą 
dalyvis gali prieštarauti tik įrodęs, kad 
numatoma sklaida būtų padaryta 
reikšminga žala su jo rezultatais ar pirmine 
informacija susijusiems jo interesams.
Tokiais atvejais sklaidos veikla gali būti 
vykdoma, tik ėmusis atitinkamų veiksmų 
šiems teisėtiems interesams apsaugoti.
Dotacijos susitarime tam gali būti 
nustatytos laiko ribos.

Kitiems dalyviams iš anksto pranešama 
apie sklaidos veiklą, nebent konsorciumo 
susitarime susitarta kitaip. Gavęs 
pranešimą dalyvis gali prieštarauti tik 
įrodęs, kad numatoma sklaida būtų 
padaryta reikšminga žala su jo rezultatais 
ar pirmine informacija susijusiems jo 
interesams. Tokiais atvejais sklaidos veikla 
gali būti vykdoma, tik ėmusis atitinkamų 
veiksmų šiems teisėtiems interesams 
apsaugoti. Dotacijos susitarime tam gali 
būti nustatytos laiko ribos.

Or. en

Pakeitimas 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitiems dalyviams iš anksto pranešama 
apie sklaidos veiklą. Gavęs pranešimą 
dalyvis gali prieštarauti tik įrodęs, kad 
numatoma sklaida būtų padaryta 
reikšminga žala su jo rezultatais ar pirmine 
informacija susijusiems jo interesams.
Tokiais atvejais sklaidos veikla gali būti 
vykdoma, tik ėmusis atitinkamų veiksmų 
šiems teisėtiems interesams apsaugoti.
Dotacijos susitarime tam gali būti 
nustatytos laiko ribos.

Kitiems dalyviams iš anksto pranešama 
apie sklaidos veiklą. Gavęs pranešimą 
dalyvis gali prieštarauti tik įrodęs, kad 
numatoma sklaida būtų padaryta 
reikšminga žala su jo rezultatais ar pirmine 
informacija susijusiems jo interesams.
Tokiais atvejais sklaidos veikla gali būti 
vykdoma, tik ėmusis atitinkamų veiksmų 
šiems teisėtiems interesams apsaugoti.
Dotacijos susitarime tam nustatomos 
pagrįstos laiko ribos.
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Or. en

Pakeitimas 668
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitiems dalyviams iš anksto pranešama 
apie sklaidos veiklą. Gavęs pranešimą 
dalyvis gali prieštarauti tik įrodęs, kad 
numatoma sklaida būtų padaryta 
reikšminga žala su jo rezultatais ar pirmine 
informacija susijusiems jo interesams.
Tokiais atvejais sklaidos veikla gali būti 
vykdoma, tik ėmusis atitinkamų veiksmų 
šiems teisėtiems interesams apsaugoti.
Dotacijos susitarime tam gali būti 
nustatytos laiko ribos.

Kitiems dalyviams iš anksto pranešama 
apie sklaidos veiklą. Gavęs pranešimą 
dalyvis gali prieštarauti tik įrodęs, kad 
numatoma sklaida būtų padaryta 
reikšminga žala su jo rezultatais ar pirmine 
informacija susijusiems jo interesams.
Tokiais atvejais sklaidos veikla gali būti 
vykdoma, tik ėmusis atitinkamų veiksmų 
šiems teisėtiems interesams apsaugoti.
Dotacijos susitarimo pavyzdyje tam 
nustatomos laiko ribos.

Or. en

Pakeitimas 669
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vykdant rezultatų sklaidą, 
konsorciumo susitarime nustatomos 
sąlygos, kuriomis suteikiama atvira 
prieiga prie rezultatų, ypač Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų ar kitose atitinkamose 
srityse.

Or. en(Pateikiama nuoroda į 86 pakeitimą; PE489.632v01-00)
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Pagrindimas

Derantis dėl susitarimų, susijusių su rezultatų sklaida, sudarant konsorciumo susitarimą, o ne 
susitarimą dėl dotacijos, sudaromos sąlygos konsorciumo partneriams pritaikyti susitarimus 
dėl jų rezultatų sklaidos prie konkrečių aplinkybių.

Pakeitimas 670
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienas dalyvis atsiskaito Komisijai 
ar finansavimo įstaigai apie veiklą, 
susijusią su panaudojimu ir sklaida. Kad 
Komisija ar finansavimo įstaiga galėtų 
vykdyti stebėseną ir sklaidą, dalyviai 
pateikia visą naudingą informaciją ir 
dokumentaciją dotacijos susitarime 
nustatytomis sąlygomis.

3. Veiksmo trukmės laikotarpiu ir 
vienerių metų laikotarpiu jam pasibaigus
kiekvienas dalyvis, Komisijai paprašius,
atsiskaito Komisijai ar finansavimo įstaigai 
apie veiklą, susijusią su panaudojimu ir 
sklaida. Kad Komisija ar finansavimo 
įstaiga galėtų vykdyti stebėseną ir sklaidą, 
dalyviai pateikia visą naudingą informaciją 
ir dokumentaciją dotacijos susitarime 
nustatytomis sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai, kuriuos pasiūlė DESCA koordinatoriai.

Pakeitimas 671
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienas dalyvis atsiskaito Komisijai 
ar finansavimo įstaigai apie veiklą, 
susijusią su panaudojimu ir sklaida. Kad 
Komisija ar finansavimo įstaiga galėtų 
vykdyti stebėseną ir sklaidą, dalyviai 
pateikia visą naudingą informaciją ir 

3. Kiekvienas dalyvis atsiskaito Komisijai 
ar finansavimo įstaigai apie veiklą, 
susijusią su panaudojimu ir sklaida. Kad 
Komisija ar finansavimo įstaiga galėtų 
vykdyti stebėseną ir sklaidą, dalyviai 
pateikia visą naudingą informaciją ir 



AM\907844LT.doc 51/122 PE492.788v01-00

LT

dokumentaciją dotacijos susitarime 
nustatytomis sąlygomis.

dokumentaciją dotacijos susitarime 
nustatytomis sąlygomis. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą visos ataskaitos skelbiamos 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 672
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienas dalyvis atsiskaito Komisijai 
ar finansavimo įstaigai apie veiklą, 
susijusią su panaudojimu ir sklaida. Kad 
Komisija ar finansavimo įstaiga galėtų 
vykdyti stebėseną ir sklaidą, dalyviai 
pateikia visą naudingą informaciją ir 
dokumentaciją dotacijos susitarime 
nustatytomis sąlygomis.

3. Kiekvienas dalyvis atsiskaito Komisijai 
ar finansavimo įstaigai apie veiklą, 
susijusią su panaudojimu ir sklaida. Kad 
Komisija ar finansavimo įstaiga galėtų 
vykdyti stebėseną ir sklaidą, dalyviai 
pateikia visą naudingą informaciją ir 
dokumentaciją dotacijos susitarime 
nustatytomis sąlygomis. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą visos ataskaitos skelbiamos 
viešai.

Or. en

Pakeitimas 673
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prieiga prie patento paraiškų, 
standartų, leidinių ir kitokių rezultatų 
sklaidos priemonių, taip pat ir 
elektroniniu pavidalu, susijusių su 
atitinkamų mokslinių tyrimų rezultatais, 
neįgaliesiems užtikrinama tokiomis 
pačiomis sąlygomis, kaip ir kitiems 
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piliečiams.

Or. es

Pagrindimas

Prieiga prie rezultatų neįgaliesiems užtikrinama tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kitiems 
asmenims.

Pakeitimas 674
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant užtikrinti veiksmingesnę ir 
našesnę rezultatų sklaidą, taip pat tai, kad 
jais visapusiškai galėtų pasinaudoti 
visuomenė, bus skatinami mokslininkų 
bendruomenės ir piliečių, pilietinės 
visuomenės, miestų, vietos, regioninių ir 
nacionalinių institucijų, pramonės atstovų 
ir kitų suinteresuotųjų ūkio subjektų 
tarpusavio ryšiai.

Or. en

Pakeitimas 675
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prieiga prie patento paraiškų, 
standartų, leidinių ar kitokių sklaidos 
priemonių, taip pat ir elektroniniu 
pavidalu, susijusių su rezultatais, 
neįgaliesiems užtikrinama tokiomis 
pačiomis sąlygomis, kaip ir kitiems 
piliečiams.
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Or. en

Pagrindimas

Neįgaliesiems turėtų būti užtikrinta vienoda prieiga prie patento paraiškų, standartų, leidinių 
ar kitokių sklaidos priemonių, taip pat ir elektroniniu pavidalu, susijusių su pagal programą 
„Horizontas 2020“ finansuojamo projekto rezultatais, ypač tuomet, kai tai susiję su viešuoju 
finansavimu.

Pakeitimas 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Prieiga prie patento paraiškų, 
standartų, leidinių ar kitokių sklaidos 
priemonių, taip pat ir elektroniniu 
pavidalu, susijusių su rezultatais, 
neįgaliesiems užtikrinama tokiomis 
pačiomis sąlygomis, kaip ir kitiems 
piliečiams.

Or. en

Pakeitimas 677
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis susijungimams ir įsigijimams 
taikomais įstatymais ir reguliavimu 
nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų, 
kai dalyvis ketina perduoti rezultatus, kol 
kiti dalyviai dar turi teises naudotis 
perduotinais rezultatais, jis turi tuos 
dalyvius iš anksto įspėti, taip pat suteikti 
pakankamai informacijos apie naująjį 
rezultatų savininką, kad tie dalyviai galėtų 
išsinagrinėti, kaip numatomas perdavimas 

Laikantis susijungimams ir įsigijimams 
taikomais įstatymais, reguliavimu ar 
sutartiniais įsipareigojimais nustatytų 
konfidencialumo įsipareigojimų, kai 
dalyvis ketina perduoti rezultatus, kol kiti 
dalyviai dar turi teises naudotis 
perduotinais rezultatais, jis turi tuos 
dalyvius iš anksto įspėti, taip pat suteikti 
pakankamai informacijos apie naująjį 
rezultatų savininką, kad tie dalyviai galėtų 
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paveiks galimybę pasinaudoti teisėmis 
naudotis rezultatais.

išsinagrinėti, kaip numatomas perdavimas 
paveiks galimybę pasinaudoti teisėmis 
naudotis rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis susijungimams ir įsigijimams 
taikomais įstatymais ir reguliavimu 
nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų, 
kai dalyvis ketina perduoti rezultatus, kol 
kiti dalyviai dar turi teises naudotis 
perduotinais rezultatais, jis turi tuos 
dalyvius iš anksto įspėti, taip pat suteikti 
pakankamai informacijos apie naująjį 
rezultatų savininką, kad tie dalyviai galėtų 
išsinagrinėti, kaip numatomas perdavimas 
paveiks galimybę pasinaudoti teisėmis 
naudotis rezultatais.

Laikantis susijungimams ir įsigijimams 
taikomais įstatymais ir reguliavimu 
nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų, 
kai dalyvis ketina perduoti rezultatus, kol 
kiti dalyviai dar turi teises naudotis 
perduotinais rezultatais, nebent susitarta 
kitaip konsorciumo susitarime, jis turi 
tuos dalyvius iš anksto įspėti, taip pat 
suteikti pakankamai informacijos apie 
naująjį rezultatų savininką, kad tie dalyviai 
galėtų išsinagrinėti, kaip numatomas 
perdavimas paveiks galimybę pasinaudoti 
teisėmis naudotis rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 679
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis susijungimams ir įsigijimams 
taikomais įstatymais ir reguliavimu 
nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų, 
kai dalyvis ketina perduoti rezultatus, kol 
kiti dalyviai dar turi teises naudotis 

Laikantis susijungimams ir įsigijimams 
taikomais įstatymais ir reguliavimu 
nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų, 
kai dalyvis ketina perduoti rezultatus, kol 
kiti dalyviai dar turi teises naudotis 
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perduotinais rezultatais, jis turi tuos 
dalyvius iš anksto įspėti, taip pat suteikti 
pakankamai informacijos apie naująjį 
rezultatų savininką, kad tie dalyviai galėtų 
išsinagrinėti, kaip numatomas perdavimas 
paveiks galimybę pasinaudoti teisėmis 
naudotis rezultatais.

perduotinais rezultatais arba vis dar gali 
prašyti suteikti šias teises, jis turi tuos 
dalyvius iš anksto įspėti, taip pat suteikti 
pakankamai informacijos apie naująjį 
rezultatų savininką, kad tie dalyviai galėtų 
išsinagrinėti, kaip numatomas perdavimas 
paveiks galimybę pasinaudoti teisėmis 
naudotis rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 680
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po pranešimo dalyvis gali prieštarauti 
nuosavybės perdavimui, jei įrodo, kad 
ketinamas perdavimas galėtų neigiamai 
paveikti jo galimybę naudotis teise 
naudotis rezultatais. Tokiu atveju 
perdavimas negali įvykti tol, kol 
atitinkami dalyviai nepasiekė susitarimo. 
Dotacijos susitarime tam gali būti 
nustatytos laiko ribos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perduodant rezultatus, kurių savininkas yra perduodantis asmuo, prievolė apsaugoti kitos 
šalies potencialias prieigos teises yra pakankama, todėl teisė prieštarauti – nereikalinga. 
Galimybė prieštarauti gali sudaryti sąlygas blokuoti veiksmus, todėl ją reikia išbraukti. 

Pakeitimas 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po pranešimo dalyvis gali prieštarauti 
nuosavybės perdavimui, jei įrodo, kad 
ketinamas perdavimas galėtų neigiamai 
paveikti jo galimybę naudotis teise 
naudotis rezultatais. Tokiu atveju 
perdavimas negali įvykti tol, kol atitinkami 
dalyviai nepasiekė susitarimo. Dotacijos 
susitarime tam gali būti nustatytos laiko 
ribos.

Po pranešimo dalyvis gali prieštarauti 
nuosavybės perdavimui, jei įrodo, kad 
ketinamas perdavimas galėtų neigiamai 
paveikti jo galimybę naudotis teise 
naudotis rezultatais. Tokiu atveju 
perdavimas negali įvykti tol, kol atitinkami 
dalyviai nepasiekė susitarimo. Dotacijos 
susitarime tam nustatomos pagrįstos laiko 
ribos.

Or. en

Pakeitimas 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvis gali, neprašydamas kitų dalyvių
leidimo, bet su sąlyga, kad kiti dalyviai 
informuojami raštu ir kad perėmėjas 
raštu patvirtina, jog prisiima 
įsipareigojimus pagal dotacijos susitarimą 
ir konsorciumo susitarimą, perduoti savo 
naujas žinias šiems subjektams:
a) savo susijusiems subjektams;
b) kiekvienai šaliai, kuri įsigyja visą arba 
didelę jo turto dalį; arba
c) kiekvienam subjektui, kuris jį pakeičia 
dėl minėtos šalies atlikto susijungimo 
arba konsolidavimo su tokiais subjektais.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti nereikalingos biurokratijos susijungimo ir įsigijimo atvejais. 
Tuo atveju, kai turtą įsigyjantis subjektas sutinka perimti visas teises ir įsipareigojimus pagal 
pradinę sutartį, nėra tikslo reikalauti atskiro visų partnerių sutikimo raštu (dėl to būtų labai 
delsiama atlikti veiksmus, ypač daug dalyvių turinčiuose projektuose).
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Pakeitimas 683
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais 
naudotis, įskaitant išimtinę teisę.

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais, nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų ir 
jeigu rezultatai perduodami teisės 
subjektui, kuris įsisteigęs valstybėje narėje 
arba asocijuotoje šalyje, dalyvis, kuriam 
priklauso rezultatai, gali bet kuriam teisės 
subjektui suteikti licencijas ar kitaip 
suteikti teisę jais naudotis, įskaitant 
išimtinę teisę. Tuo atveju, kai dalyvis 
ketina perduoti rezultatą teisės subjektui, 
kuris įsisteigęs su programa „Horizontas 
2020“ nesusijusioje šalyje, dalyvis prašo 
visų kitų veiksmo dalyvių suteikti 
pritarimą. Tuo atveju, kai dalyviai ketina 
naudotis rezultatais išimtinėmis 
sąlygomis, jie tai nurodo teikiamame 
pasiūlyme.

Or. en

Pakeitimas 684
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais 
naudotis, įskaitant išimtinę teisę.

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais 
naudotis, įskaitant išimtinę teisę. Jeigu 
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dalyviui priklausantys rezultatai gali būti 
naudojami siekiant spręsti svarbius 
socialinius uždavinius (sveikatos, klimato, 
biologinės įvairovės srityje), o dalyvis 
perduoda teises kitai šaliai, teisės 
perduodamos laikantis vadinamųjų 
visuotinės prieigos licencijavimo principų, 
t. y. tokiu būdu, kad būtų užtikrintas 
didžiausias rezultatų diegimo mastas ir 
sumažintos kliūtys inovacijoms ateityje.

Or. en

Pakeitimas 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais 
naudotis, įskaitant išimtinę teisę.

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais 
naudotis. Išimtinės licencijos suteikiamos 
tik išskirtiniais atvejais ir jos neturėtų 
prieštarauti kuo didesnės rezultatų 
sklaidos ir panaudojimo tikslui. Tokių 
licencijų sąlygos nustatomos dotacijos 
susitarime.

Or. en

Pakeitimas 686
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais
naudotis, įskaitant išimtinę teisę.

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir dalyviui
nepažeidžiant jokių papildomų 
naudojimosi įsipareigojimų, tas dalyvis, 
kuriam priklauso rezultatai, gali bet kuriam 
teisės subjektui suteikti licencijas ar kitaip 
suteikti teisę naudotis rezultatais, įskaitant 
išimtinę teisę. Išimtinės licencijos gali būti 
suteikiamos, jeigu visi kiti atitinkami 
dalyviai duoda sutikimą raštu, kad jie 
atsisako naudojimosi teisių.

Or. de

Pagrindimas

Reikia aiškiai nustatyti, kad išimtinės teisės gali būti suteikiamos tik tuo atveju, jeigu visi kiti 
atitinkami dalyviai pasirašo, jog atsisako teisių.

Pakeitimas 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais
naudotis, įskaitant išimtinę teisę.

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir dalyviui, kuriam 
priklauso rezultatai, nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę naudotis 
rezultatais, įskaitant išimtinę teisę.
Išimtinės licencijos gali būti suteikiamos, 
jeigu visi kiti dalyviai duoda sutikimą 
raštu, kad jie atsisako naudojimosi teisių.

Or. en
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Pagrindimas

Ši dalis turėtų būti konkretesnė, kad būtų išvengta nesusipratimų. Priešingu atveju ji gali būti 
interpretuojama taip, kad licencijavimas gali būti taikomas tik tada, jei visi laikosi savo 
naudojimosi įsipareigojimų. Ginant kitų partnerių teises naudotis rezultatais ir išimtinės 
licencijos tarpusavyje nedera; taigi reikia išaiškinimo, kad dėl to būtinai reikės atsisakyti 
naudojimosi teisų.

Pakeitimas 688
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais
naudotis, įskaitant išimtinę teisę.

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir dalyviui, kuriam 
priklauso rezultatai, nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę naudotis 
rezultatais, įskaitant išimtinę teisę.
Išimtinės licencijos gali būti suteikiamos, 
jeigu visi kiti dalyviai duoda sutikimą 
raštu, kad jie atsisako naudojimosi teisių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, reikėtų konstatuoti, kad išimtinė licencija gali būti suteikta tik jei 
visi dalyviai atsisako naudojimosi teisių į pirminę informaciją ir (arba) rezultatus, su kuriais 
susijusi licencija.

Pakeitimas 689
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija arba finansavimo įstaiga gali 3. Komisija arba finansavimo įstaiga gali 
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prieštarauti rezultatų, kuriuos sukūrė 
Sąjungos finansavimą gavę dalyviai, 
nuosavybės perdavimui arba išimtinės 
licencijos suteikimui tretiesiems asmenims, 
įsisteigusiems su „Horizontu 2020“ 
nesusijusiose trečiosiose šalyse, kai mano, 
kad išimtinės licencijos suteikimas ar 
nuosavybės perdavimas neatitinka 
Sąjungos ekonomikos konkurencingumo 
didinimo interesų arba nesuderinama su 
etiniais principais ar saugumo nuostatomis.

prieštarauti rezultatų, kuriuos sukūrė 
Sąjungos finansavimą gavę dalyviai, 
nuosavybės perdavimui arba išimtinės 
licencijos suteikimui tretiesiems asmenims, 
įsisteigusiems su „Horizontu 2020“ 
nesusijusiose trečiosiose šalyse, kai mano, 
kad išimtinės licencijos suteikimas ar 
nuosavybės perdavimas neatitinka 
Sąjungos ekonomikos konkurencingumo 
didinimo interesų arba nesuderinama su 
etiniais principais ar saugumo nuostatomis,
arba gali trukdyti naudotis gautais 
produktais kenksmingu viešajam interesui 
būdu (pavyzdžiui, naujų gyvybę 
gelbėjančių vaistų arba medicinos 
technologijų atveju).

Or. en

Pakeitimas 690
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija arba finansavimo įstaiga gali 
prieštarauti rezultatų, kuriuos sukūrė 
Sąjungos finansavimą gavę dalyviai, 
nuosavybės perdavimui arba išimtinės 
licencijos suteikimui tretiesiems asmenims, 
įsisteigusiems su „Horizontu 2020“ 
nesusijusiose trečiosiose šalyse, kai mano, 
kad išimtinės licencijos suteikimas ar 
nuosavybės perdavimas neatitinka 
Sąjungos ekonomikos konkurencingumo 
didinimo interesų arba nesuderinama su 
etiniais principais ar saugumo nuostatomis.

3. Dotacijos susitarime gali būti numatyta, 
kad Komisija arba finansavimo įstaiga,
arba bet kuris veiksmo dalyvis gali 
prieštarauti rezultatų, kuriuos sukūrė 
Sąjungos finansavimą gavę dalyviai, 
nuosavybės perdavimui arba išimtinės 
licencijos suteikimui tretiesiems asmenims, 
įsisteigusiems su „Horizontu 2020“ 
nesusijusiose trečiosiose šalyse, kai mano, 
kad išimtinės licencijos suteikimas ar 
nuosavybės perdavimas neatitinka 
Sąjungos ekonomikos konkurencingumo 
didinimo interesų arba nesuderinama su 
etiniais principais ar saugumo nuostatomis.

Or. en
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Pagrindimas

Rezultatų perdavimas juridiniams asmenims, įsisteigusiems ne programoje 
„Horizontas 2020“ dalyvaujančioje arba susijusioje šalyje turėtų būti galimas tik su 
išankstiniu veiksmo dalyvių sutikimo, kad būtų išvengta situacijų, kai arba dalyvių suteikta 
informacija arba pirminės žinios perduodami ne ES bendrovėms. Ši priemonė padeda 
išsaugoti ir apginti ES konkurencingumą.

Pakeitimas 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija arba finansavimo įstaiga gali 
prieštarauti rezultatų, kuriuos sukūrė 
Sąjungos finansavimą gavę dalyviai, 
nuosavybės perdavimui arba išimtinės 
licencijos suteikimui tretiesiems asmenims, 
įsisteigusiems su „Horizontu 2020“ 
nesusijusiose trečiosiose šalyse, kai mano, 
kad išimtinės licencijos suteikimas ar 
nuosavybės perdavimas neatitinka 
Sąjungos ekonomikos konkurencingumo 
didinimo interesų arba nesuderinama su 
etiniais principais ar saugumo nuostatomis.

3. Komisija arba finansavimo įstaiga gali 
prieštarauti rezultatų, kuriuos sukūrė 
Sąjungos finansavimą gavę dalyviai, 
nuosavybės perdavimui arba išimtinės 
licencijos suteikimui tretiesiems asmenims, 
įsisteigusiems Sąjungoje arba su 
„Horizontu 2020“ nesusijusiose trečiosiose 
šalyse, kai mano, kad išimtinės licencijos 
suteikimas ar nuosavybės perdavimas 
neatitinka Sąjungos ekonomikos 
konkurencingumo didinimo interesų arba 
nesuderinama su etiniais principais ar 
saugumo nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiai atvejais, jeigu Komisija ar 
finansavimo įstaiga nėra įsitikinusi, kad 
bus imtasi atitinkamų apsaugos priemonių, 

Tokiai atvejais, jeigu Komisija ar 
finansavimo įstaiga nėra įsitikinusi, arba 
veiksmo dalyvis nėra įsitikinęs, kad bus 
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nuosavybės teisės neperduodamos ir 
išimtinė licencija neišduodama.

imtasi atitinkamų apsaugos priemonių, 
nuosavybės teisės neperduodamos ir 
išimtinė licencija neišduodama.

Or. en

Pakeitimas 693
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai reikia, dotacijos susitarime numatoma, 
kad Komisijai ar finansavimo įstaigai iš 
anksto pranešama apie kiekvieną tokį 
nuosavybės perdavimą ar išimtinės 
licencijos suteikimą. Dotacijos susitarime
tam nustatomos laiko ribos.

Kai reikia, dotacijos susitarime numatoma, 
kad Komisijai ar finansavimo įstaigai arba 
bet kuriam veiksmo dalyviui iš anksto 
pranešama apie kiekvieną tokį nuosavybės 
perdavimą ar išimtinės licencijos 
suteikimą. Dotacijos susitarimo pavyzdyje
tam nustatytos laiko ribos.

Or. en

Pagrindimas

Rezultatų perdavimas juridiniams asmenims, įsisteigusiems ne programoje 
„Horizontas 2020“ dalyvaujančioje arba susijusioje šalyje turėtų būti galimas tik su 
išankstiniu veiksmo dalyvių sutikimo, kad būtų išvengta situacijų, kai arba dalyvių suteikta 
informacija arba pirminės žinios perduodami ne ES bendrovėms. Ši priemonė padeda 
išsaugoti ir apginti ES konkurencingumą.

Pakeitimas 694
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai reikia, dotacijos susitarime numatoma, 
kad Komisijai ar finansavimo įstaigai iš 
anksto pranešama apie kiekvieną tokį 
nuosavybės perdavimą ar išimtinės 

Kai reikia, dotacijos susitarime numatoma, 
kad Komisijai ar finansavimo įstaigai arba 
bet kuriam veiksmo dalyviui iš anksto 
pranešama apie kiekvieną tokį nuosavybės 
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licencijos suteikimą. Dotacijos susitarime 
tam nustatomos laiko ribos.

perdavimą ar išimtinės licencijos 
suteikimą. Dotacijos susitarime tam 
nustatomos laiko ribos.

Or. en

Pakeitimas 695
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41 a straipsnis
Kai moksliniai tyrimai atliekami srityje, 
svarbioje visuomenės sveikatai, licencija 
suteikiama viešųjų mokslinių tyrimų 
rezultatams su sąlyga, kad bus užtikrinta, 
jog vaistai, diagnostika ir procedūros bus 
visuotinai prieinami;

Or. de

Pagrindimas

Viešųjų mokslinių tyrimų rezultatai turėtų būti kiekvienam prieinami. Todėl reikėtų atsižvelgti 
į visuomeninę naudą sprendžiant klausimus dėl Europos mokslinių tyrimų ir mokslinės 
kompetencijos. Tai apima visų galimybę gauti būtinų vaistų.

Pakeitimas 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai bet kuriuo būdu nurodo savo 
veiklos pirminę informaciją raštiškame 
susitarime.

Dalyviai bet kuriuo būdu nurodo būtiną
savo veiklos pirminę informaciją 
raštiškame susitarime.

Or. fr
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Pakeitimas 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Principai, kuriais vadovaujamasi teisės 
naudotis rezultatais klausimu, kaip 
apibrėžiama šiame straipsnyje, yra 
minimali išankstinė sąlyga, kuri gali būti 
išplėsta visų konkretaus veiksmo dalyvių 
nuožiūra ir jų tarpusavio susitarimu.

Or. fr

Pakeitimas 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi prašymai pasinaudoti teisėmis 
naudotis arba teisių naudotis atsisakymai 
pateikiami raštu.

1. Visi prašymai pasinaudoti teisėmis 
naudotis arba teisių naudotis atsisakymai 
pateikiami raštu ir gaunami tiesiogiai iš 
dalyvio, kuriam priklauso rezultatai arba 
pirminė informacija, nebent dalyviai būtų 
tarpusavyje susitarę kitaip.
Teisių naudotis atsisakymai gali būti 
suteikiami apsvarsčius kiekvieną konkretų 
atvejį po to, kai konkretūs rezultatai arba 
pirminė informacija sukurti, nebent 
dalyviai būtų susitarę kitaip.

Or. en

Pakeitimas 699
Vicky Ford, Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi prašymai pasinaudoti teisėmis 
naudotis arba teisių naudotis atsisakymai 
pateikiami raštu.

1. Visi prašymai pasinaudoti teisėmis 
naudotis arba teisių naudotis atsisakymai 
pateikiami raštu. Teisių naudotis 
atsisakymai gali būti suteikiami 
apsvarsčius kiekvieną konkretų atvejį po 
to, kai konkretūs rezultatai arba pirminė 
informacija sukurti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad partneriai nebūtų verčiami pasirašyti bendrus teisių naudotis 
atsisakymus konsorciumo susitarime.

Pakeitimas 700
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visi prašymai pasinaudoti teisėmis 
naudotis arba teisių naudotis atsisakymai 
pateikiami raštu.

1. Visi prašymai pasinaudoti teisėmis 
naudotis arba teisių naudotis atsisakymai 
pateikiami raštu, nebent dalyviai yra 
susitarę kitaip.

Or. en

Pakeitimas 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei pirminės informacijos ar rezultatų, 
kuriais prašoma naudotis, savininkas 
nėra susitaręs kitaip, teisė į sublicenciją 
nėra teisių naudotis dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki dotacijos susitarimo sudarymo to 
paties veiksmo dalyviai vienas kitą 
informuoja apie visus teisinius apribojimus 
ar ribas, kuriomis ribojama teisė naudotis 
jų pirmine informacija. Susitarimuose dėl 
pirminės informacijos, kuriuos vėliau 
sudaro dalyvis, užtikrinamos visos teisės 
naudotis.

3. Iki dotacijos susitarimo sudarymo to 
paties veiksmo dalyviai vienas kitą 
informuoja apie visus teisinius apribojimus 
ar ribas, kuriomis ribojama teisė naudotis 
jų pirmine informacija. Susitarimuose dėl 
pirminės informacijos, kuriuos vėliau 
sudaro dalyvis, užtikrinamos visos teisės 
naudotis. Komisija arba finansavimo 
įstaiga informuojama apie apribojimą (-
us) iki sudarant dotacijos susitarimą ir 
apsvarsto poveikį, kurį apribojimas (-ai) 
daro arba darys konkretaus projekto 
tikslų pasiekimui.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią įtraukti į išimčių, pagal kurias nesuteikiama teisė 
naudotis, sąrašą elementus, kurių reikėtų, kad būtų pasiekti veiksmų tikslai. Kita vertus, 
išimtys reikalingos tais atvejais, kai pirminei informacijai taikomi susitarimai (pavyzdžiui, 
susitarimai, susiję su konfidencialumu arba su medžiagos perleidimu) arba trečiųjų šalių 
licencijos.

Pakeitimas 703
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Teisingos ir pagrįstos sąlygos teisių 
naudotis atžvilgiu gali būti sąlygos 
netaikant autorinio honoraro.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šia dalį reikėtų išbraukti, nes dėl jos gali kilti nesusipratimų, kadangi galimybė naudotis be 
autorinio honoraro yra tik vienas galimas teisingų ir pagrįstų sąlygų aspektas.

Pakeitimas 704
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Teisingos ir pagrįstos sąlygos teisių 
naudotis atžvilgiu gali būti sąlygos 
netaikant autorinio honoraro.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. teisingų ir pagrįstų sąlygų apibrėžtį 2 Straipsnyje.

Pakeitimas 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
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dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme,
kai toks naudojimasis reikalingas norint 
atlikti numatytą veiksmo darbą.

dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme.

Or. en

Pakeitimas 706
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, 
kai toks naudojimasis reikalingas norint 
atlikti numatytą veiksmo darbą.

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, 
kai tie rezultatai reikalingi norint atlikti 
numatytą veiksmo darbą.

Or. en

Pakeitimas 707
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, 
kai toks naudojimasis reikalingas norint 
atlikti numatytą veiksmo darbą.

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, 
kai tie rezultatai reikalingi norint atlikti 
numatytą veiksmo darbą.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „teisė naudotis“ pakeista sąvoka „rezultatai“ arba „pirminė informacija“, teisė 
naudotis pagrindžiama tuo, kad reikalingi rezultatai arba pirminė informacija.



PE492.788v01-00 70/122 AM\907844LT.doc

LT

Pakeitimas 708
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio pirmine informacija tame pačiame 
veiksme, kai toks naudojimasis, jei nėra 
apribotas pagal 43 straipsnio 3 dalį, 
reikalingas norint atlikti numatytą veiksmo 
darbą.

2. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio pirmine informacija tame pačiame 
veiksme, kai ši pirminė informacija, jei 
nėra apribotas pagal 43 straipsnio 3 dalį,
reikalinga norint atlikti numatytą savo
veiksmo darbą.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „teisė naudotis“ pakeista sąvoka „rezultatai“ arba „pirminė informacija“, teisė 
naudotis pagrindžiama tuo, kad reikalingi rezultatai arba pirminė informacija.

Pakeitimas 709
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio pirmine informacija tame pačiame 
veiksme, kai toks naudojimasis, jei nėra 
apribotas pagal 43 straipsnio 3 dalį, 
reikalingas norint atlikti numatytą veiksmo 
darbą.

2. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio pirmine informacija tame pačiame 
veiksme, kai ši pirminė informacija, jei 
nėra apribotas pagal 43 straipsnio 3 dalį, 
reikalingas norint atlikti numatytą veiksmo 
darbą.

Or. en

Pakeitimas 710
Vicky Ford

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

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, 
kai toks naudojimas reikalinga norint 
panaudoti rezultatus.

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, 
kai šie rezultatai reikalingi norint 
panaudoti savo rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama didesnio aiškumo.

Pakeitimas 711
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, 
kai toks naudojimas reikalinga norint 
panaudoti rezultatus.

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, 
kai šie rezultatai reikalingi norint 
panaudoti savo rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma pakeisti žodžius siekiant didesnės orientacijos į mokslinius tyrimus ir naujoves ir 
priartinti kalbą prie mokslininkų kalbos. Diskusijos bendruose projektuose būna apie tai, ką 
dalyviai nori pasiekti kartu, kokių patentų, duomenų ir kt. jiems todėl reikės ir kaip jie 
panaudos rezultatus. Pati diskusija nebūna apie teisės naudotis suteikimą arba nesuteikimą.

Pakeitimas 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis susitarimo, toks naudojimasis Jei nesusitarta kitaip, toks naudojimasis 



PE492.788v01-00 72/122 AM\907844LT.doc

LT

leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis.

leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 713
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis susitarimo, toks naudojimasis 
leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis.

Jei nesusitarta kitaip, toks naudojimasis 
leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma pakeisti žodžius siekiant didesnės orientacijos į mokslinius tyrimus ir naujoves ir 
priartinti kalbą prie mokslininkų kalbos. Diskusijos bendruose projektuose būna apie tai, ką 
dalyviai nori pasiekti kartu, kokių patentų, duomenų ir kt. jiems todėl reikės ir kaip jie 
panaudos rezultatus. Pati diskusija nebūna apie teisės naudotis suteikimą arba nesuteikimą.

Pakeitimas 714
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis susitarimo, toks naudojimasis 
leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis.

Laikantis susitarimo, tokios naudojimosi 
teisės suteikiamos teisingomis ir 
priimtinomis sąlygomis arba nemokamai, 
arba sąlygomis be autorinio honoraro.

Or. en

Pagrindimas

Dalyviai turėtų visiškai laisvai spręsti dėl sąlygų, susijusių su teise naudotis mokslinių tyrimų 
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rezultatais. Šios sąlygos gali būti teisingos ir pagrįstos arba be autorinio honoraro.

Pakeitimas 715
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio pirmine informacija tame pačiame 
veiksme, kai toks naudojimasis, jei nėra 
apribotas pagal 43 straipsnio 3 dalį, 
reikalingas norint panaudoti veiksmo 
rezultatus.

2. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio pirmine informacija tame pačiame 
veiksme, kai ši pirminė informacija, jei 
nėra apribota pagal 43 straipsnio 3 dalį, 
reikalinga norint panaudoti savo veiksmo 
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 716
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio pirmine informacija tame pačiame 
veiksme, kai toks naudojimasis, jei nėra 
apribotas pagal 43 straipsnio 3 dalį, 
reikalingas norint panaudoti veiksmo 
rezultatus.

2. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio pirmine informacija tame pačiame 
veiksme, kai ši pirminė informacija, jei 
nėra apribota pagal 43 straipsnio 3 dalį, 
reikalinga norint panaudoti savo veiksmo 
rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma pakeisti žodžius siekiant didesnės orientacijos į mokslinius tyrimus ir naujoves ir 
priartinti kalbą prie mokslininkų kalbos. Diskusijos bendruose projektuose būna apie tai, ką 
dalyviai nori pasiekti kartu, kokių patentų, duomenų ir kt. jiems todėl reikės ir kaip jie 
panaudos rezultatus. Pati diskusija nebūna apie teisės naudotis suteikimą arba nesuteikimą.
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Pakeitimas 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis susitarimo, toks naudojimasis 
leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis.

Jei nesusitarta kitaip, toks naudojimasis 
leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 718
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis susitarimo, toks naudojimasis 
leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis.

Jei nesusitarta kitaip, toks naudojimasis 
leidžiamas teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma pakeisti žodžius siekiant didesnės orientacijos į mokslinius tyrimus ir naujoves ir 
priartinti kalbą prie mokslininkų kalbos. Diskusijos bendruose projektuose būna apie tai, ką 
dalyviai nori pasiekti kartu, kokių patentų, duomenų ir kt. jiems todėl reikės ir kaip jie 
panaudos rezultatus. Pati diskusija nebūna apie teisės naudotis suteikimą arba nesuteikimą.

Pakeitimas 719
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei konsorciumo susitarime nenurodyta 3. Jei konsorciumo susitarime nenurodyta 
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kitaip, valstybėje narėje ar asocijuotoje 
šalyje įsisteigęs susijęs subjektas taip pat 
turi teises naudotis rezultatais ar pirmine 
informacija tokiomis pat sąlygomis, jei 
toks naudojimas reikalingas norint 
panaudoti dalyvio, su kuriuo jis susijęs, 
sukurtus rezultatus.

kitaip, susijęs subjektas taip pat turi teises 
naudotis rezultatais ar pirmine informacija 
teisingomis ir priimtinomis sąlygomis, jei 
šie rezultatai ar pirminė informacija 
reikalingi norint panaudoti dalyvio, su 
kuriuo jie susiję, sukurtus rezultatus.
Prašymas dėl teisės naudotis pateikiamas 
tiesiogiai dalyviui, kuriam priklauso 
rezultatai arba pirminė informacija, ir 
leidimas naudotis gaunamas tiesiogiai iš 
minėto dalyvio.

Or. en

Pagrindimas

Šis apribojimas, susijęs su valstybe nare ar asocijuota šalimi, gali trukdyti naudotis 
rezultatais ir neatspindi mokslinių tyrimų iniciatyvų globalizuoto pobūdžio. Pastarieji 
pasiūlymai būtini stebėsenos tikslais, atsižvelgiant į „Horizontas 2020“ išplėstą teisių 
naudotis aprėptį susijusiems subjektams (toliau netaikoma sąlyga, kad tik tada, kai rezultatai 
priklauso susijusiam subjektui).

Pakeitimas 720
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei konsorciumo susitarime nenurodyta 
kitaip, valstybėje narėje ar asocijuotoje 
šalyje įsisteigęs susijęs subjektas taip pat 
turi teises naudotis rezultatais ar pirmine 
informacija tokiomis pat sąlygomis, jei 
toks naudojimas reikalingas norint
panaudoti dalyvio, su kuriuo jis susijęs, 
sukurtus rezultatus.

3. Atsižvelgiant į 43 straipsnio 1 dalies a 
punktą, jei konsorciumo susitarime 
nenurodyta kitaip, valstybėje narėje ar 
asocijuotoje šalyje įsisteigęs susijęs 
subjektas taip pat turi teises naudotis 
rezultatais ir pirmine informacija 
teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis, jei 
šie rezultatai ar pirminė informacija
reikalingi norint panaudoti dalyvio, su 
kuriuo jie susiję, sukurtus rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo, sąvoka „tokiomis pat sąlygomis“ pakeista sąvoka „teisingomis ir 
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pagrįstomis sąlygomis“. Taip pat pageidautina nurodyti, kad susiję subjektai turėtų prašyti 
dalyvio, kuriam priklauso pirminė informacija ir (arba) rezultatai ir teisės naudotis ir tokią 
teisę gauti, kad minėtas dalyvis galėtų užtikrinti tų pirminių duomenų ir rezultatų atsekamumą 
(būtina atsižvelgti į 43 straipsnio 1 dalies a punktą.)

Pakeitimas 721
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip per metus po veiksmo 
pabaigos gali būti prašoma leisti naudotis 
pagal 1, 2 ir 3 dalis. Tačiau dalyviai gali 
susitarti dėl skirtingo laikotarpio.

4. Ne vėliau kaip per metus po veiksmo 
pabaigos arba pasibaigus prašančio 
dalyvio dalyvavimui veiksme gali būti 
prašoma leisti naudotis pagal 1, 2 ir 3 dalis. 
Tačiau dalyviai gali susitarti dėl skirtingo 
laikotarpio.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į specifinę dalyvių, nustojusių dalyvauti veiksme dar 
veiksmui nesibaigus, padėtį.

Pakeitimas 722
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip per metus po veiksmo 
pabaigos gali būti prašoma leisti naudotis 
pagal 1, 2 ir 3 dalis. Tačiau dalyviai gali 
susitarti dėl skirtingo laikotarpio.

4. Ne vėliau kaip per metus po veiksmo 
pabaigos arba pasibaigus prašančio 
dalyvio dalyvavimui veiksme gali būti 
prašoma leisti naudotis pagal 1, 2 ir 3 dalis. 
Tačiau dalyviai gali susitarti dėl skirtingo 
laikotarpio.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į specifinę dalyvių, nustojusių dalyvauti veiksme dar 
veiksmui nesibaigus, padėtį.

Pakeitimas 723
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46 straipsnis Išbraukta.
Sąjungos ir valstybių narių teisės naudotis
1. Sąjungos institucijos ir įstaigos turi 
teises naudotis Sąjungos finansavimą 
gavusio dalyvio rezultatais Sąjungos 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. Tokios 
teisės naudotis suteikiamos tik 
nekomerciniam ir nekonkurenciniam 
naudojimui.
Toks naudojimasis leidžiamas be 
autorinio honoraro.
2. Veiklos „Saugios visuomenės“ 
konkretaus tikslo „Integracinės, 
inovacijas diegiančios ir saugios 
visuomenės“ veiksmų atveju Sąjungos 
institucijos ir įstaigos, taip pat valstybių 
narių nacionalinės institucijos turi teises 
naudotis Sąjungos finansavimą gavusio 
dalyvio rezultatais šios srities politikos ar 
programų plėtojimo, įgyvendinimo ir 
stebėjimo tikslais. Nepaisant 43 straipsnio 
2 dalies, tokių teisių naudotis dalis yra 
teisė leisti tretiesiems asmenims naudotis 
viešųjų pirkimų rezultatais, kai esama 
nusveriančio viešojo intereso ir kai 
plėtojami pajėgumai srityse, kurių rinkos 
dydis labai mažas ir kuriose gresia rinkos 
nepakankamumas.
Toks naudojimasis leidžiamas neprašant 
autorinio honoraro, išskyrus viešųjų 
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pirkimų atveju, kur naudotis leidžiama 
sutartinėmis teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis. Nustatant teisingas ir pagrįstas 
sąlygas visapusiškai atsižvelgiama į gauto 
Sąjungos finansavimo poveikį kuriant 
rezultatus. Įslaptintos informacijos 
atžvilgiu taikomos Komisijos saugumo 
taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos institucijos ir įstaigos turi 
teises naudotis Sąjungos finansavimą 
gavusio dalyvio rezultatais Sąjungos 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. Tokios 
teisės naudotis suteikiamos tik 
nekomerciniam ir nekonkurenciniam 
naudojimui.

1. Sąjungos institucijos ir įstaigos turi 
teises naudotis Sąjungos finansavimą 
gavusio dalyvio rezultatais Sąjungos 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. Tokios 
teisės naudotis suteikiamos tik 
nekomerciniam ir nekonkurenciniam 
naudojimui ir neapima teisės į 
sublicenciją. Sąjunga pateikia 
pakankamai įrodymų jas turinčiam 
dalyviui, kad teisės naudotis padės plėtoti, 
įgyvendinti ir stebėti Sąjungos politiką ar 
programas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai, kuriuos pasiūlė DESCA koordinatoriai.

Pakeitimas 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

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

1. Sąjungos institucijos ir įstaigos turi 
teises naudotis Sąjungos finansavimą 
gavusio dalyvio rezultatais Sąjungos 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. Tokios 
teisės naudotis suteikiamos tik 
nekomerciniam ir nekonkurenciniam 
naudojimui.

1. Sąjungos institucijos ir įstaigos turi 
teises naudotis Sąjungos finansavimą 
gavusio dalyvio rezultatais Sąjungos 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. Teisė 
naudotis rezultatais neišplečiama dalyvio 
pirminei informacijai, net jei pirminė 
informacija reikalinga dėl rezultato 
naudojimo. Tokios teisės naudotis 
suteikiamos tik nekomerciniam ir 
nekonkurenciniam naudojimui.

Or. en

Pakeitimas 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos institucijos ir įstaigos turi 
teises naudotis Sąjungos finansavimą 
gavusio dalyvio rezultatais Sąjungos 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. Tokios 
teisės naudotis suteikiamos tik 
nekomerciniam ir nekonkurenciniam 
naudojimui.

1. Sąjungos institucijos ir įstaigos turi 
teises naudotis Sąjungos finansavimą 
gavusio dalyvio rezultatais Sąjungos 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. 

Or. en

Pakeitimas 727
Vicky Ford

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

Toks naudojimasis leidžiamas be autorinio 
honoraro.

Toks naudojimasis leidžiamas sąlygomis, 
dėl kurių susitariama.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimai, kuriuos pasiūlė DESCA koordinatoriai.

Pakeitimas 728
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos „Saugios visuomenės“ 
konkretaus tikslo „Integracinės, 
inovacijas diegiančios ir saugios 
visuomenės“ veiksmų atveju Sąjungos 
institucijos ir įstaigos, taip pat valstybių 
narių nacionalinės institucijos turi teises 
naudotis Sąjungos finansavimą gavusio 
dalyvio rezultatais šios srities politikos ar 
programų plėtojimo, įgyvendinimo ir 
stebėjimo tikslais. Nepaisant 43 straipsnio 
2 dalies, tokių teisių naudotis dalis yra 
teisė leisti tretiesiems asmenims naudotis 
viešųjų pirkimų rezultatais, kai esama 
nusveriančio viešojo intereso ir kai 
plėtojami pajėgumai srityse, kurių rinkos 
dydis labai mažas ir kuriose gresia rinkos 
nepakankamumas.

Išbraukta.

Toks naudojimasis leidžiamas neprašant 
autorinio honoraro, išskyrus viešųjų 
pirkimų atveju, kur naudotis leidžiama 
sutartinėmis teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis. Nustatant teisingas ir pagrįstas 
sąlygas visapusiškai atsižvelgiama į gauto 
Sąjungos finansavimo poveikį kuriant 
rezultatus. Įslaptintos informacijos 
atžvilgiu taikomos Komisijos saugumo 
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taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

DESCA koordinatoriai pasiūlė išbraukti šią dalį, nes galima našta, susijusi su teise naudotis 
ir tenkanti kartu su rezultatais, gali atimti norą ateityje naudotis tais rezultatais ir trukdyti 
šiai veiklai; taip pat dėl to, kad laikas neribojamas ir dalyviams reikėtų metų metais nuolat 
sekti galimus apribojimus.

Pakeitimas 729
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos „Saugios visuomenės“ 
konkretaus tikslo „Integracinės, inovacijas 
diegiančios ir saugios visuomenės“ 
veiksmų atveju Sąjungos institucijos ir 
įstaigos, taip pat valstybių narių 
nacionalinės institucijos turi teises naudotis 
Sąjungos finansavimą gavusio dalyvio 
rezultatais šios srities politikos ar programų 
plėtojimo, įgyvendinimo ir stebėjimo 
tikslais. Nepaisant 43 straipsnio 2 dalies, 
tokių teisių naudotis dalis yra teisė leisti 
tretiesiems asmenims naudotis viešųjų 
pirkimų rezultatais, kai esama nusveriančio 
viešojo intereso ir kai plėtojami pajėgumai 
srityse, kurių rinkos dydis labai mažas ir 
kuriose gresia rinkos nepakankamumas.

2. Veiklos „Saugios visuomenės“ 
konkretaus tikslo „Integracinės, inovacijas 
diegiančios ir saugios visuomenės“ 
veiksmų atveju ir veiklos „Sveikata, 
demografiniai pokyčiai ir gerovė“ pagal 
ramstį „Visuomenės uždaviniai“ atveju
Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip pat 
valstybių narių nacionalinės institucijos 
turi teises naudotis Sąjungos finansavimą 
gavusio dalyvio rezultatais šios srities 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. 
Nepaisant 43 straipsnio 2 dalies, tokių 
teisių naudotis dalis yra teisė leisti 
tretiesiems asmenims naudotis viešųjų 
pirkimų rezultatais, kai esama nusveriančio 
viešojo intereso ir kai plėtojami pajėgumai 
srityse, kurių rinkos dydis labai mažas ir 
kuriose gresia rinkos nepakankamumas.

Or. en

Pagrindimas

Kai yra labai svarbios viešojo intereso priežastys, ES turėtų galėti naudotis mokslinių tyrimų, 
kuriuos finansavo, rezultatais, vykdydama veiklą, susijusią su visuomenės uždaviniais.
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Pakeitimas 730
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos „Saugios visuomenės“ 
konkretaus tikslo „Integracinės, 
inovacijas diegiančios ir saugios 
visuomenės“ veiksmų atveju Sąjungos 
institucijos ir įstaigos, taip pat valstybių 
narių nacionalinės institucijos turi teises 
naudotis Sąjungos finansavimą gavusio 
dalyvio rezultatais šios srities politikos ar 
programų plėtojimo, įgyvendinimo ir 
stebėjimo tikslais. Nepaisant 43 straipsnio 
2 dalies, tokių teisių naudotis dalis yra teisė 
leisti tretiesiems asmenims naudotis 
viešųjų pirkimų rezultatais, kai esama 
nusveriančio viešojo intereso ir kai 
plėtojami pajėgumai srityse, kurių rinkos 
dydis labai mažas ir kuriose gresia rinkos 
nepakankamumas.

2. Veiksmų siekiant konkrečių tikslų
pagal ramstį „Visuomenės uždaviniai“ 
atveju Sąjungos institucijos ir įstaigos, taip 
pat valstybių narių nacionalinės institucijos 
turi teises naudotis Sąjungos finansavimą 
gavusio dalyvio rezultatais šios srities 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. 
Nepaisant 43 straipsnio 2 dalies, tokių 
teisių naudotis dalis yra teisė leisti 
tretiesiems asmenims naudotis viešųjų 
pirkimų rezultatais, kai esama nusveriančio 
viešojo intereso ir kai plėtojami pajėgumai 
srityse, kuriose gresia rinkos 
nepakankamumas.

Or. en

Pakeitimas 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiklos „Saugios visuomenės“ 
konkretaus tikslo „Integracinės, inovacijas 
diegiančios ir saugios visuomenės“ 
veiksmų atveju Sąjungos institucijos ir 
įstaigos, taip pat valstybių narių 
nacionalinės institucijos turi teises naudotis 
Sąjungos finansavimą gavusio dalyvio 

2. Veiklos „Saugios visuomenės“ 
konkretaus tikslo „Integracinės, inovacijas 
diegiančios ir saugios visuomenės“ 
veiksmų atveju Sąjungos institucijos ir 
įstaigos, taip pat valstybių narių 
nacionalinės ir regioninės institucijos turi 
teises naudotis Sąjungos finansavimą 
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rezultatais šios srities politikos ar programų 
plėtojimo, įgyvendinimo ir stebėjimo 
tikslais. Nepaisant 43 straipsnio 2 dalies, 
tokių teisių naudotis dalis yra teisė leisti 
tretiesiems asmenims naudotis viešųjų 
pirkimų rezultatais, kai esama nusveriančio 
viešojo intereso ir kai plėtojami pajėgumai 
srityse, kurių rinkos dydis labai mažas ir 
kuriose gresia rinkos nepakankamumas.

gavusio dalyvio rezultatais šios srities 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. 
Nepaisant 43 straipsnio 2 dalies, tokių 
teisių naudotis dalis yra teisė leisti 
tretiesiems asmenims naudotis viešųjų 
pirkimų rezultatais, kai esama nusveriančio 
viešojo intereso ir kai plėtojami pajėgumai 
srityse, kurių rinkos dydis labai mažas ir 
kuriose gresia rinkos nepakankamumas.

Or. en

Pakeitimas 732
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 1 skyriaus 3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SPECIFINIAI ATVEJAI Išbraukta.
Specialiosios nuostatos
1. Kai veiksmo dalis yra su saugumu 
susijusi veikla, dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos specialios nuostatos, visų 
pirma susijusios su konsorciumo sudėties 
pasikeitimais, įslaptinta informacija, 
rezultatų naudojimu, sklaida, perdavimu 
ir licencijavimu.
2. Kai veiksmais remiama esama ar nauja 
infrastruktūra, dotacijos susitarime gali 
būti specialios nuostatos dėl 
infrastruktūros naudotojų.
3. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų 
dotacijos susitarime gali būti su dalyviais, 
mokslo darbuotojais ir bet kuria veiksmu 
suinteresuota šalimi susijusios specialios 
nuostatos, visų pirma dėl teisių naudotis, 
perkeliamumo ir sklaidos.
4. Mokymo ir mobilumo veiksmų 
dotacijos susitarime gali būti specialios 
nuostatos, kuriomis nustatomi 
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įsipareigojimai dėl mokslo darbuotojų, 
kurie gauna naudos iš veiksmo, 
nuosavybės, teisių naudotis ir 
perkeliamumo.
5. Koordinavimo ir paramos dotacijos 
susitarime gali būti specialios nuostatos, 
ypač dėl nuosavybės, teisių naudotis, 
naudojimosi ir sklaidos.
6. MVĮ priemonės ir MVĮ skirtų 
finansavimo įstaigų skiriamų dotacijų 
atvejų dotacijos susitarime gali būti 
specialios nuostatos, ypač dėl nuosavybės, 
teisių naudotis, naudojimosi ir sklaidos.
7. ETI „Žinių ir inovacijų bendrijų“ 
dotacijos susitarime gali būti specialios 
nuostatos, ypač dėl nuosavybės, teisių 
naudotis, naudojimosi ir sklaidos.

Or. en

Pakeitimas 733
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 straipsnis Išbraukta.
Specialiosios nuostatos
1. Kai veiksmo dalis yra su saugumu 
susijusi veikla, dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos specialios nuostatos, visų 
pirma susijusios su konsorciumo sudėties 
pasikeitimais, įslaptinta informacija, 
rezultatų naudojimu, sklaida, perdavimu 
ir licencijavimu.
2. Kai veiksmais remiama esama ar nauja 
infrastruktūra, dotacijos susitarime gali 
būti specialios nuostatos dėl 
infrastruktūros naudotojų.
3. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų 
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dotacijos susitarime gali būti su dalyviais, 
mokslo darbuotojais ir bet kuria veiksmu 
suinteresuota šalimi susijusios specialios 
nuostatos, visų pirma dėl teisių naudotis, 
perkeliamumo ir sklaidos.
4. Mokymo ir mobilumo veiksmų 
dotacijos susitarime gali būti specialios 
nuostatos, kuriomis nustatomi 
įsipareigojimai dėl mokslo darbuotojų, 
kurie gauna naudos iš veiksmo, 
nuosavybės, teisių naudotis ir 
perkeliamumo.
5. Koordinavimo ir paramos dotacijos 
susitarime gali būti specialios nuostatos, 
ypač dėl nuosavybės, teisių naudotis, 
naudojimosi ir sklaidos.
6. MVĮ priemonės ir MVĮ skirtų 
finansavimo įstaigų skiriamų dotacijų 
atvejų dotacijos susitarime gali būti 
specialios nuostatos, ypač dėl nuosavybės, 
teisių naudotis, naudojimosi ir sklaidos.
7. ETI „Žinių ir inovacijų bendrijų“ 
dotacijos susitarime gali būti specialios 
nuostatos, ypač dėl nuosavybės, teisių 
naudotis, naudojimosi ir sklaidos.

Or. en

Pakeitimas 734
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialiosios nuostatos Specialiosios nuostatos dėl konkrečių 
rūšių veiksmų

Or. en
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Pakeitimas 735
Francisco Sosa Wagner

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai veiksmo dalis yra su saugumu 
susijusi veikla, dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos specialios nuostatos, visų 
pirma susijusios su konsorciumo sudėties 
pasikeitimais, įslaptinta informacija, 
rezultatų naudojimu, sklaida, perdavimu ir 
licencijavimu.

1. Kai veiksmo dalis yra su saugumu 
susijusi veikla ir veikla, kuri pagrįsta 
visuomenės sveikatos priežastimis, 
dotacijos susitarime gali būti nustatytos 
specialios nuostatos, visų pirma susijusios 
su konsorciumo sudėties pasikeitimais, 
įslaptinta informacija, rezultatų naudojimu, 
sklaida, perdavimu ir licencijavimu.

Or. es

Pagrindimas

Visuomenės sveikatos priežastys turėtų būti įtrauktos kaip pagrindas specialioms nuostatoms 
dėl sklaidos, slaptos informacijos ir kt. dotacijos sutartyje nustatyti.

Pakeitimas 736
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai veiksmo dalis yra su saugumu
susijusi veikla, dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos specialios nuostatos, visų 
pirma susijusios su konsorciumo sudėties 
pasikeitimais, įslaptinta informacija, 
rezultatų naudojimu, sklaida, perdavimu ir 
licencijavimu.

1. Kai veiksmo dalis yra su „Visuomenės 
uždaviniais“ susijusi veikla, dotacijos 
susitarime gali būti nustatytos specialios 
nuostatos, visų pirma susijusios su 
konsorciumo sudėties pasikeitimais, 
įslaptinta informacija, rezultatų naudojimu, 
sklaida, perdavimu ir licencijavimu.

Or. en
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Pakeitimas 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai veiksmais remiama esama ar nauja 
infrastruktūra, dotacijos susitarime gali būti 
specialios nuostatos dėl infrastruktūros 
naudotojų.

2. Kai veiksmais remiama esama ar nauja 
mokslinių tyrimų infrastruktūra ar įstaigos, 
dotacijos susitarime gali būti nustatytos 
specialios nuostatos dėl infrastruktūros ar 
įstaigos naudojimo.

Or. de

Pagrindimas

Specialios nuostatos turi būti taikomos įstaigoms, kurios naujai įsteigtos kaip 
„Horizontas 2020“ konkurso dalis.

Pakeitimas 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai veiksmais remiama esama ar nauja 
infrastruktūra, dotacijos susitarime gali būti 
specialios nuostatos dėl infrastruktūros 
naudotojų.

2. Kai veiksmais remiamas naudojimasis
esama ar nauja infrastruktūra, dotacijos 
susitarime gali būti specialios nuostatos dėl 
teisės naudotis infrastruktūra.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant iš dalies padengti Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų eksploatacijos išlaidas 
naudotojų mokesčių lėšomis, reikėtų pagal skirtingus „Horizontas 2020“ ramsčius teikti 
finansavimą, kad mokslininkai galėtų naudotis infrastruktūra.

Pakeitimas 739
Francisco Sosa Wagner
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų 
dotacijos susitarime gali būti su dalyviais,
mokslo darbuotojais ir bet kuria veiksmu 
suinteresuota šalimi susijusios specialios 
nuostatos, visų pirma dėl teisių naudotis, 
perkeliamumo ir sklaidos

3. Kai atliekami Europos mokslinių tyrimų 
tarybos netirtų sričių mokslinių tyrimų 
veiksmai arba veiksmai, susiję su 
visuomenės uždaviniu, sudarančiu 
visuomenės uždavinių krypties tikslą 
„sveikata, demografiniai pokyčiai ir 
gerovė“, dotacijos susitarime gali būti 
nustatytos su dalyviais, mokslo 
darbuotojais ir bet kuria veiksmu 
suinteresuota šalimi susijusios specialios 
nuostatos, visų pirma dėl teisių naudotis, 
perkeliamumo ir sklaidos

Or. es

Pagrindimas

Reikia įtraukti veiksmus, susijusius su sveikata, demografiniais pokyčiais ir gerove. Dotacijos 
susitarime tokių veiksmų atveju gali būti įrašytos specialios nuostatos, susijusios su sklaida, 
slapta informacija ir kt.

Pakeitimas 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų
dotacijos susitarime gali būti su dalyviais, 
mokslo darbuotojais ir bet kuria veiksmu 
suinteresuota šalimi susijusios specialios 
nuostatos, visų pirma dėl teisių naudotis, 
perkeliamumo ir sklaidos.

3. Kai atliekami Europos mokslinių tyrimų 
tarybos netirtų sričių mokslinių tyrimų 
veiksmai arba mokslinių tyrimų veiksmai, 
kuriais sprendžiamas socialinis uždavinys,
dotacijos susitarime turi būti nustatytos su 
dalyviais, mokslo darbuotojais ir bet kuria 
veiksmu suinteresuota šalimi susijusios 
specialios nuostatos, visų pirma dėl teisių 
naudotis, perkeliamumo ir sklaidos.

Or. en



AM\907844LT.doc 89/122 PE492.788v01-00

LT

Pakeitimas 741
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų
dotacijos susitarime gali būti su dalyviais, 
mokslo darbuotojais ir bet kuria veiksmu 
suinteresuota šalimi susijusios specialios 
nuostatos, visų pirma dėl teisių naudotis, 
perkeliamumo ir sklaidos.

3. Kai atliekami Europos mokslinių tyrimų 
tarybos netirtų sričių mokslinių tyrimų 
veiksmai arba mokslinių tyrimų veiksmai, 
pagal ramstį „Visuomenės uždaviniai“,
dotacijos susitarime gali būti nustatytos su 
dalyviais, mokslo darbuotojais ir bet kuria 
veiksmu suinteresuota šalimi susijusios 
specialios nuostatos, visų pirma dėl teisių 
naudotis, perkeliamumo ir sklaidos.

Or. en

Pakeitimas 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Inovacijos, kuri itin svarbi 
besivystančios šalies poreikiams, įskaitant 
pasaulinės sveikatos sritį, atveju Komisija 
įtraukia į dotacijos susitarimą licencijų 
teikimo sąlygas, siekdama pagerinti 
biomedicininių produktų prieinamumą ir 
įperkamumą besivystančiose šalyse 
naudodamasi licencijų teikimo 
inovacijoms, kurios naudojamos 
humanitarinėje srityje, sąlygų 
priemonėmis.

Or. en
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Pakeitimas 743
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Mokslinių tyrimų, kai esama 
nusveriančio viešojo intereso (pvz., 
moksliniai tyrimai, turintys potencialą 
toliau išsivystyti į gyvybiškai svarbius 
vaistus, vakcinas ar medicininę 
diagnostiką), atveju Visuotinės prieigos 
licencijavimu (apibrėžtu 40 straipsnio 1 
dalyje) užtikrinamas įperkamo gydymo 
prieinamumas visiems Sąjungos 
piliečiams bei ligoniams mažas ir 
vidutines pajamas gaunančiose šalyse.

Or. en

Pakeitimas 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47a straipsnis
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 

(VPSP) 
1. Remiantis Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“] 19 straipsniu, 
programa „Horizontas 2020“ gali būti 
įgyvendinama pasitelkiant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, jeigu visi 
atitinkami partneriai įsipareigos remti 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimą ir plėtrą.
2. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystė nustatoma ir įgyvendinama 
atvirai ir skaidriai, remiantis 
nepriklausomų ekspertų vertinimu pagal 
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šio reglamento 37 straipsnį.
Kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama, 
vertinant:
a) pridėtinė vertė veiksmų imantis 
Sąjungos lygiu ir viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės priemonės pridėtinė 
vertė;
b) poveikio konkurencingumui, tvariai 
plėtrai ir (arba) socialiniams 
ekonominiams klausimams mastas, 
nustatant aiškius ir išmatuojamus 
visuomeninius ir konkurencingumo 
tikslus, įskaitant darbo vietų kūrimo ir 
švietimo ir (arba) mokymo tikslus, ir 
užtikrinant atskaitomybę siekiant šių 
tikslų.
3. Komisija viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei gali pavesti biudžeto 
įgyvendinimo užduotis, jei tenkinami ir 
susitarime nurodyti šie kriterijai:
a) ilgalaikiai visų partnerių 
įsipareigojimai, įskaitant partnerių 
proporcingą indėlį, remiantis bendra 
vizija ir aiškiai apibrėžtais tikslais;
b) reikalingų išteklių mastas ir gebėjimas 
pritraukti papildomų investicijų 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms;
c) aiškus partnerių vaidmens apibrėžimas 
ir susitarti pagrindiniai veiklos rodikliai 
pasirinktu laikotarpiu;
d) kitų programos „Horizontas 2020“ 
dalių papildymas ir suderinimas su 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategine darbotvarke;
e) visos vertės grandinės visų 
suinteresuotųjų partnerių, įskaitant 
galutinius vartotojus, MVĮ ir viešus 
mokslinių tyrimų institutus, dalyvavimas 
partnerystėje.
4. Pagal „Horizontą 2020“ sukurtos ir 
finansuojamos viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės visiškai atitinka 
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Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas].
5. Sąjunga šiose partnerystėse gali 
dalyvauti viena iš šių formų:
a) Sąjungos finansiniai įnašai bendrai 
įgyvendinamiems projektams remiantis 
SESV 187 straipsniu pagal Septintąją 
bendrąją programą, jei atliekami jų 
pagrindinių aktų pakeitimai, visapusiškai 
atsižvelgiant į sąnaudų ir naudos analizės, 
kuri turi būti atlikta vykdant numatytą 
šios priemonės poveikio vertinimą, 
rezultatus, taip pat siekiant laikytis šio 
straipsnio 2 dalyje nustatytų kriterijų; 
naujos viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės, sudarytos pagal SESV 
187 straipsnį; ir kitos finansavimo 
įstaigos, nurodytos Reglamento (ES) 
Nr. XX/XX [Finansinis reglamentas] 
55 straipsnio 1 dalies b punkto v ar 
vii papunkčiuose. Ši partnerysčių forma 
įgyvendinama tik tada, kai siekiamų tikslų 
taikymo sritis ir reikalingi ištekliai tai 
pateisina ir kai pasirinkus kitas 
partnerystės formas nebus pasiekti tikslai 
arba nebus sukuriamas reikiamas sverto 
poveikis;
b) sudarant 1 dalyje nurodytų partnerių 
susitarimą, kuriame pateikiami 
partnerystės tikslai, atitinkami partnerių 
įsipareigojimai, pagrindiniai veiklos 
rodikliai bei pasiektini rezultatai, įskaitant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
kuriai reikalinga programos „Horizontas 
2020“ parama, nustatymą.

Or. de

Pagrindimas

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (PPP) turėtų būti sudarytos tik jei PPP, kaip 
priemonė, turi didesnę nei kitų galimų priemonių pridėtinę vertę (pvz., pramonės įmonių 
dalyvavimas, aktyvesnis privačių lėšų naudojimas arba visos vertybių grandinės 
konkurencingumo padidėjimas). Taigi atsižvelgiama į ypatingą šios rūšies tyrimų finansavimo 
pobūdį nepaliekant vietos nukrypti nuo dalyvavimo taisyklių. Tai atitinka svarbų reikalavimą 
dėl supaprastinimo.
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Pakeitimas 745
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 a straipsnis
Veiksmų srityje, kuri svarbi visuomenės 
sveikatai, atveju dotacijos susitarime 
nustatomos nuostatos dėl galimybės 
pasinaudoti mokslinių tyrimų rezultatais 
kiekvienam, pasitelkus socialiai atsakingo 
technologijų perdavimo strategijas. 

Or. de

Pagrindimas

Viešųjų mokslinių tyrimų rezultatai turėtų būti kiekvienam prieinami. Todėl reikėtų atsižvelgti 
į visuomeninę naudą sprendžiant klausimus dėl Europos mokslinių tyrimų ir mokslinės 
kompetencijos. Tai apima visų galimybę gauti būtinų vaistų.

Pakeitimas 746
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48 straipsnis Išbraukta.
Prizai
Prizai teikiami su sąlyga, kad priimami 
atitinkami viešinimo įsipareigojimai. 
Darbo programoje ar darbo plane gali 
būti nustatyti specifiniai įsipareigojimai 
dėl naudojimo ir sklaidos.

Or. en
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Pakeitimas 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti didžiausią rezultatų 
diegimo mastą ir prieinamą bei plačiai 
paplitusią galimybę naudotis rezultatais, 
premijos skyrimo reglamentavimo 
sąlygose nustatomos specialios nuostatos 
dėl nuosavybės, teisių naudotis, 
naudojimosi rezultatais ir jų sklaidos, 
įskaitant nuostatas dėl licencijavimo.

Or. en

Pakeitimas 748
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti didžiausią rezultatų 
diegimo mastą ir prieinamą bei plačiai 
paplitusią galimybę naudotis rezultatais, 
premijos skyrimo reglamentavimo 
sąlygose nustatomos specialios nuostatos, 
ypač dėl nuosavybės, teisių naudotis, 
naudojimosi rezultatais ir jų sklaidos.

Or. en

Pakeitimas 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 1 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perkančiajai organizacijai priklauso 
sukurti rezultatai ir pirminiai duomenys ir 
ši organizacija suteikia tretiesiems 
asmenims neišimtines licencijas naudotis 
rezultatais teisingomis ir pagrįstomis 
sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 750
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji 
pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji 
pirkimai

Ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai

Or. en

Pagrindimas

35 straipsnyje nustatyta, kad ES finansavimas gali būti teikiamas tik kaip ikiprekybiniai 
viešieji pirkimai arba inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, ir nereikia nustatyti intelektinės 
nuosavybės teisių taikymo tvarkos kitiems nei ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir inovatyvių 
sprendimų viešieji pirkimai viešiesiems pirkimams.

Pakeitimas 751
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49 straipsnis Išbraukta.
Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji 
pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji 
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pirkimai
1. Jei konkurso kvietime nenurodyta 
kitaip, rezultatų, gautų Komisijai vykdant 
viešuosius pirkimus, savininkė yra 
Sąjunga.
2. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl ikiprekybinių 
viešųjų pirkimų įrašomos specialios 
nuostatos dėl nuosavybės, teisių naudotis 
ir licencijavimo. Rangovui, kuris sukuria 
ikiprekybinių viešųjų pirkimų rezultatus, 
priklauso bent jau su jais susijusios 
intelektinės nuosavybės teisės. 
Perkančiosioms organizacijoms priklauso 
bent jau teisės naudotis rezultatais savo 
reikalams be autorinio honoraro ir teisė 
suteikti tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją arba reikalauti, kad 
dalyvaujantieji rangovai suteiktų 
tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją. Jei rangovas per nustatytą 
laikotarpį po ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų rangovas komerciškai 
nepanaudoja rezultatų, kaip nurodyta 
sutartyje, jis perduoda visą rezultatų 
nuosavybę perkančiosioms 
organizacijoms.
3. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl inovatyvių 
sprendimų viešųjų pirkimų gali būti 
įrašomos specialios nuostatos dėl 
nuosavybės, teisių naudotis ir 
licencijavimo.

Or. en

Pakeitimas 752
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49 straipsnis Išbraukta.
Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji 
pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji 
pirkimai
1. Jei konkurso kvietime nenurodyta 
kitaip, rezultatų, gautų Komisijai vykdant 
viešuosius pirkimus, savininkė yra 
Sąjunga.
2. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl ikiprekybinių 
viešųjų pirkimų įrašomos specialios 
nuostatos dėl nuosavybės, teisių naudotis 
ir licencijavimo. Rangovui, kuris sukuria 
ikiprekybinių viešųjų pirkimų rezultatus, 
priklauso bent jau su jais susijusios 
intelektinės nuosavybės teisės. 
Perkančiosioms organizacijoms priklauso 
bent jau teisės naudotis rezultatais savo 
reikalams be autorinio honoraro ir teisė 
suteikti tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją arba reikalauti, kad 
dalyvaujantieji rangovai suteiktų 
tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją. Jei rangovas per nustatytą 
laikotarpį po ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų rangovas komerciškai
nepanaudoja rezultatų, kaip nurodyta 
sutartyje, jis perduoda visą rezultatų 
nuosavybę perkančiosioms 
organizacijoms.
3. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl inovatyvių 
sprendimų viešųjų pirkimų gali būti 
įrašomos specialios nuostatos dėl 
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nuosavybės, teisių naudotis ir 
licencijavimo.

Or. en

Pakeitimas 753
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei konkurso kvietime nenurodyta 
kitaip, rezultatų, gautų Komisijai vykdant 
viešuosius pirkimus, savininkė yra 
Sąjunga.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi 35 straipsnyje nustatyta, kad ES finansavimas gali būti teikiamas tik kaip 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai arba inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, nereikia nustatyti 
intelektinės nuosavybės teisių taikymo tvarkos kitiems nei ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai viešiesiems pirkimams.

Pakeitimas 754
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Išradėjas lieka rezultatų savininkas, 
perkančiosioms organizacijoms 
suteikiamos naudotojo teisės, kad jos 
galėtų pačios naudotis išradimu, taip pat 
joms suteikiama teisė naudoti išradimą.

Or. en
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Pagrindimas

Intelektinės nuosavybės teisių priskyrimas šios nuosavybės kūrėjui yra įprasta praktika 
viešųjų pirkimų sąlygomis ir ši taisyklė turi likti galioti, nesvarbu, kokio lygmens finansavimo 
priemonė (dotacija, viešasis pirkimas, ikiprekybinis viešasis pirkimas ar inovatyvių 
sprendimų viešasis pirkimas) taikyta. ES pripažinimas savininke turėtų būti laikomas išimtimi 
ir taikomas tik jei išradimo kūrėjas negali naudoti rezultatų.

Pakeitimas 755
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vis dėlto trečiųjų šalių galimybė 
naudoti rezultatus, kaip numatyta pagal 
dalyvavimo ir sklaidos taisykles, turi būti 
ribojama, visų pirma siekiant patenkinti 
Sąjungos arba sprendžiančios (-ių) 
valstybės (-ių) narės (-ių) poreikius, 
išskyrus bet kokį trečiųjų šalių vykdomą 
komercinį naudojimą. Savininkas gali 
atsisakyti sudaryti koncesiją dėl šių teisių 
su trečiosiomis šalimis, jei pažeidžiami jo 
teisėti interesai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama riboti rezultatų naudojimą, kuriuo reikėtų atsižvelgti į Sąjungos poreikius, kartu 
užtikrinant teisėtų savininko interesų apsaugą.

Pakeitimas 756
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
III a antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa antraštinė dalis
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Specialiosios nuostatos

Or. en

Pakeitimas 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis
Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji 

pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji 
pirkimai

Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji 
pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji 
pirkimai
1. Viešiesiems pirkimams, kuriuos kartu 
su valstybėmis narėmis vykdo Komisija, 
taikomos viešųjų pirkimų taisyklės, 
nustatytos Reglamento (ES) Nr. XX/2012 
[Finansiniame reglamente] ir Reglamento 
(ES) Nr. [deleguotajame reglamente].
2. Sąjungos finansavimas gali įgyti 
ikiprekybinių viešųjų pirkimų arba 
pažangių sprendimų viešųjų pirkimų, 
bendrai vykdomų Komisijos ir 
perkančiųjų organizacijų iš valstybių 
narių ir asocijuotųjų šalių, formą.
Viešųjų pirkimų procedūros:
a) atitinka skaidrumo, nediskriminavimo, 
vienodo požiūrio, patikimo finansų 
valdymo, proporcingumo principus bei 
konkurencijos taisykles ir, jei taikoma, 
Direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 
2009/81/EB.
b) gali būti su specialiomis sąlygomis, 
pavyzdžiui, kad vieta, kur turėtų būti 
įgyvendinama ikiprekybiniais viešaisiais 
pirkimais užsakoma veikla, gali būti tik 
valstybės narės arba su „Horizontu 2020“ 
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asocijuotos šalies teritorija, kai tai galima 
tinkamai pagrįsti veiksmų tikslais;
c) gali leisti pagal tą pačią procedūrą 
sudaryti kelias sutartis („kelių sutarčių 
sudarymas“);
d) Numato sutarties sudarymą su 
konkurso dalyviu, kurio pasiūlymas 
ekonomiškai palankiausias.. Ekonomiškai 
naudingiausias pasiūlymas, perkančiosios 
organizacijos nustatomas remiantis 
kriterijais, susijusiais su atitinkamos 
viešojo pirkimo sutarties dalyku. Šie 
kriterijai apima ne tik kainą ar sąnaudas, 
bet ir kitus kriterijus, susijusius su 
atitinkamos viešojo pirkimo sutarties 
dalyku, kaip antai: kokybę, įskaitant 
techninius pranašumus, estetines ir 
funkcines savybes, prieinamumą, 
tinkamumą visiems naudotojams, 
aplinkosaugos charakteristikas ir 
novatorišką pobūdį, įskaitant, inter alia, 
papildomus inovatyvius sprendimus, kurie 
papildo minimalius reikalavimus, 
nustatytus skelbime apie pirkimą, 
aprašomajame dokumente arba kvietime 
patvirtinti susidomėjimą;
3. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl ikiprekybinių 
viešųjų pirkimų įrašomos specialios 
nuostatos dėl nuosavybės, teisių naudotis 
ir licencijavimo. Rangovui, kuris sukuria 
ikiprekybinių viešųjų pirkimų rezultatus, 
priklauso bent jau su jais susijusios 
intelektinės nuosavybės teisės. 
Perkančiosioms organizacijoms priklauso 
bent jau teisės naudotis rezultatais savo 
reikalams be autorinio honoraro ir teisė 
suteikti tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją arba reikalauti, kad 
dalyvaujantieji rangovai suteiktų 
tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją. Jei rangovas per nustatytą 
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laikotarpį po ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų rangovas komerciškai 
nepanaudoja rezultatų, kaip nurodyta 
sutartyje, jis perduoda visą rezultatų 
nuosavybę perkančiosioms 
organizacijoms.
4. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl inovatyvių 
sprendimų viešųjų pirkimų gali būti 
įrašomos specialios nuostatos dėl 
nuosavybės, teisių naudotis ir 
licencijavimo.

Or. en

Pakeitimas 758
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis
Prizai

1. Sąjungos finansavimas gali būti 
teikiamas prizo forma, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas] VII antraštinėje dalyje. 
Prizų naudojimas skatinamas, tačiau ne 
kaip tinkamai struktūrizuoto finansavimo 
pakaitalas.
2. Konkurso taisyklės nustatomos darbo 
programoje.
3. Konkurso taisyklėse bent jau 
nurodomos dalyvavimo sąlygos, sutarties 
sudarymo kriterijai, įskaitant galutinius 
pasiūlymų teikimo ir sutarties sudarymo 
terminus, prizo dydis ir mokėjimo tvarka.
Prizai negali būti skiriami tiesiogiai be 
konkurso ir skelbiami kasmet.
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4. Konkurso dalyvius vertina ekspertų 
grupė remdamasi paskelbtomis konkurso 
taisyklėmis.
Prizus skiria atsakingas leidimus 
duodantis pareigūnas remdamasis 
ekspertų grupės, kurie atsižvelgdami į 
savo dalyvių savybių vertinimą gali laisvai 
nuspręsti, ar teikti rekomendacijas dėl 
prizų paskyrimo, pateiktu vertinimu.
5. Prizo dydis nesiejamas su gavėjo 
patirtomis sąnaudomis.
6. Jei veiksmo arba darbo programos 
įgyvendinimas reikalauja, kad Sąjungos 
dotacijos gavėjas trečiosioms šalims teiktų 
prizus, gavėjas gali teikti tokius prizus su 
sąlyga, kad minimalus konkurso taisyklių 
turinys bus griežtai apibrėžtas sprendime 
dėl dotacijos arba dotacijos susitarime 
tarp jos gavėjo ir Komisijos, nenumatant 
galimybės veikti savo nuožiūra.
7. Rezultatų sklaidai taikoma šio 
reglamento III antraštinė dalis. Bet kokie 
papildomi rezultatų sklaidos ir naudojimo 
įsipareigojimai nustatomi konkurso 
taisyklėse.
8. Jeigu per konkurso taisyklėse nustatytą 
terminą prizas neįteikiamas, konkursui 
skirtos lėšos grąžinamos tam pačiam 
tikslui pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“].

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš 34 ir 48 straipsnių. Atsižvelgiant į tebevykstantį trišalį dialogą, 3-6 dalys apima 
dabartinę Finansinio reglamento projekto redakciją ir, kai bus priimtas projektas gali būti 
pašalintos. 7 dalyje įtrauktos esminės intelektinės nuosavybės teisių ir rezultatų sklaidos 
nuostatos. 8 dalyje užtikrinta, kad pagal „Horizontas 2020“ skirtos lėšos lieka moksliniams 
tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms skirtame biudžete, ypač tuo atveju, jei nauja 
skatinamoji priemonė neduoda norimų rezultatų.

Pakeitimas 759
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49b straipsnis
Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji 

pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji 
pirkimai

1. Viešiesiems pirkimams, kuriuos kartu 
su valstybėmis narėmis vykdo Komisija, 
taikomos viešųjų pirkimų taisyklės, 
nustatytos Reglamento (ES) Nr. XX/2012 
[Finansiniame reglamente] ir Reglamento 
(ES) Nr. [deleguotajame reglamente].
Sąjungos finansavimas gali įgyti 
ikiprekybinių viešųjų pirkimų arba 
naujoviškų sprendimų viešųjų pirkimų, 
bendrai vykdomų Komisijos ir 
perkančiųjų organizacijų iš valstybių 
narių ir asocijuotųjų šalių, arba Sąjungos 
agentūrų bendrai su valstybių narių ir 
asocijuotųjų šalių perkančiosiomis 
organizacijomis, formą.
Viešųjų pirkimų procedūros:
a) atitinka skaidrumo, nediskriminavimo, 
vienodo požiūrio, patikimo finansų 
valdymo, proporcingumo principus bei 
konkurencijos taisykles ir, jei taikoma, 
Direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 
2009/81/EB.
b) gali būti su specialiomis sąlygomis, 
pavyzdžiui, kad vieta, kur turėtų būti 
įgyvendinama ikiprekybiniais viešaisiais 
pirkimais užsakoma veikla, gali būti tik 
valstybės narės arba su „Horizontu 2020“ 
asocijuotos šalies teritorija, kai tai galima 
tinkamai pagrįsti veiksmų tikslais;
c) gali leisti pagal tą pačią procedūrą 
sudaryti kelias sutartis („kelių sutarčių 
sudarymas“);
d) Numato sutarties sudarymą su 
konkurso dalyviu, kuris pasiūlo geriausią 
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ekonominį pasiūlymą.
3. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl ikiprekybinių 
viešųjų pirkimų įrašomos specialios 
nuostatos dėl nuosavybės, teisių naudotis 
ir licencijavimo. Rangovui, kuris sukuria 
ikiprekybinių viešųjų pirkimų rezultatus, 
priklauso bent jau su jais susijusios 
intelektinės nuosavybės teisės. 
Perkančiosioms organizacijoms priklauso 
bent jau teisės naudotis rezultatais savo 
reikalams be autorinio honoraro ir teisė 
suteikti tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją arba reikalauti, kad 
dalyvaujantieji rangovai suteiktų 
tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją. Jei rangovas per nustatytą 
laikotarpį po ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų rangovas komerciškai 
nepanaudoja rezultatų, kaip nurodyta 
sutartyje, jis perduoda visą rezultatų 
nuosavybę perkančiosioms 
organizacijoms.
4. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl inovatyvių 
sprendimų viešųjų pirkimų gali būti 
įrašomos specialios nuostatos dėl 
nuosavybės, teisių naudotis ir 
licencijavimo.

Or. en

Pakeitimas 760
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
49 c straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49c straipsnis
Finansinės priemonės

1. Finansinės priemonės gali būti bet 
kurios Reglamente (ES) Nr. XX/XX 
[Finansinio reglamento] [VIII 
antraštinėje dalyje] numatytos formos ir 
yra pagal jį įgyvendinamos; jos 
suderinamos tarpusavyje ir su kitomis iš 
Sąjungos biudžeto skiriamomis 
dotacijomis, įskaitant pagal „Horizontą 
2020“.
2. Laikantis Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[finansinis reglamentas] [54] straipsnio, 
Komisija gali pavesti įgyvendinimo 
užduotis ir finansinių priemonių valdymą 
EIB, EIF ir kitoms finansų įstaigoms.
3. Laikantis Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[finansinis reglamentas] [18 straipsnio 
2 dalies], įplaukos ir grąžinamos sumos, 
kurias generuoja pagal Reglamentą (ES) 
Nr. XX/XX [Horizontas 2020] įsteigta 
finansinė priemonė, priskiriami tai 
finansinei priemonei.
4. Sprendimu Nr. 1982/2006/EB įsteigtos 
Rizikos pasidalijimo finansinės priemonės 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 1639/2006/EB dėl 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos įsteigimo (2007–2013 m.) 
įsteigtos MVĮ spartaus augimo ir 
inovacijų priemonės ankstyvosios 
investicijų dalies (GIF1) generuojamos 
įplaukos ir grąžinamos sumos yra 
priskiriamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] jas 
pakeičiančioms finansinėms priemonėms.
5. Komisija užtikrina, kad visų rūšių 
finansiniai tarpininkai, įskaitant 
nacionalinius ir regioninius valstybinius 
bankus, taip pat regioninius investicijų 
bankus, tinkamai dalyvautų įgyvendinant 
finansines priemones.
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Or. en

Pakeitimas 761
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
49 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49d straipsnis
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės
1. Remiantis Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“] 19 straipsniu, 
programa „Horizontas 2020“ gali būti 
įgyvendinama pasitelkiant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, jeigu visi 
atitinkami partneriai įsipareigos remti 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimą ir plėtrą.
2. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystė nustatoma atvirai ir skaidriai, 
remiantis nepriklausomų ekspertų 
vertinimu pagal šio reglamento 
37 straipsnį. Vertinimas grindžiamas šiais 
kriterijais:
a) pridėtinė vertė veiksmų imantis 
Sąjungos lygiu ir viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės priemonės pridėtinė 
vertė;
b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariai plėtrai ir socialiniams bei 
ekonominiams klausimams mastas.
3. Komisija viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei gali pavesti biudžeto 
įgyvendinimo užduotis, jei tenkinami ir 
susitarime nurodyti šie kriterijai:
a) ilgalaikis visų partnerių 
įsipareigojimas, grindžiamas bendra vizija 
ir aiškiai apibrėžtais tikslais;
b) pasitelktų išteklių mastas ir gebėjimas 
panaudoti papildomas investicijas 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje;
c) aiški kiekvieno partnerio vaidmens ir 
pagrindinių sutartų veiklos rodiklių per 
pasirinktą laikotarpį apibrėžtis.
4. Pagal „Horizontą 2020“ sukurtos ir 
finansuojamos viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės visiškai atitinka 
Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas], taip pat šiame reglamente 
nustatytas taisykles, išskyrus atvejus, kai 
to reikia jų specifiniams poreikiams 
patenkinti.
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
taisyklėmis nuo Sąjungos Tarnybos 
reglamento galima nukrypti, jei teisės 
aktuose, kuriais pagal Tarnybos 
reglamento 1a straipsnio 2 dalį 
nustatomas šių įstaigų steigimas, 
nenumatytas Tarnybos reglamento 
taikymas.
5. Europos Parlamentas ir Taryba kasmet 
darbo dokumentu informuojami apie 
nuokrypius nuo 2 dalyje nurodytų 
taisyklių ir apie konkrečias tokių 
nuokrypių priežastis. Darbo dokumente 
taip pat nurodoma pažanga, padaryta 
siekiant tikslo, dėl kurio įsteigti atskiri 
subjektai, ir minėtų nuokrypių svarba 
padarytai pažangai.
6. Sąjunga šiose partnerystėse gali 
dalyvauti viena iš šių formų:
a) finansinis Sąjungos įnašas 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms pagal 
SESV 187 straipsnį pagal Septintąją 
bendrąją programą, atsižvelgiant į 
pagrindinius teisės aktų pakeitimus; 
naujos viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės, sudarytos pagal SESV 
187 straipsnį; ir kitos finansavimo 
įstaigos, nurodytos Reglamento (ES) 
Nr. XX/XX [Finansinis reglamentas] 
55 straipsnio 1 dalies b punkto v ar 
vii papunkčiuose. Ši partnerystės forma 
taikoma tik kai tai pateisinama siekiamų 
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tikslų aprėptimi ir reikalingų išteklių 
mastu;
b) sudarant 1 dalyje nurodytų partnerių 
susitarimą, kuriame pateikiami 
partnerystės tikslai, atitinkami partnerių 
įsipareigojimai, pagrindiniai veiklos 
rodikliai bei pasiektini rezultatai, įskaitant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
kuriai reikalinga programos „Horizontas 
2020“ parama, nustatymą.

Or. en

Pakeitimas 762
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
49 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49e straipsnis
Viešojo sektoriaus subjektų partnerystės

1. Šiame reglamente nustatytos taisyklės 
taip pat taikomos viešojo sektoriaus 
subjektų partnerystei, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“] [20] straipsnyje.
2. Viešojo sektoriaus subjektų 
partnerystei, finansuojamai pagal 
Europos mokslinių tyrimų erdvės 
priemonę, gali būti skiriamas papildomas 
finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“, jei įvykdomos šios 
sąlygos:
a) aukštas dalyvaujančių subjektų 
ankstesnių finansinių įsipareigojimų 
bendriems kvietimams teikti pasiūlymus ir 
veiksmus lygis
b) suderintos taisyklės ir įgyvendinimo 
aspektai, susiję su bendrais kvietimais 
teikti pasiūlymus ir veiksmus
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Viešojo sektoriaus subjektų partnerystė 
gali būti remiama atsižvelgiant į 5 
straipsnio 2 dalyje nustatytus prioritetus, 
visų pirma:
3. Bendroms programavimo iniciatyvoms 
pagal SESV 185 straipsnį gali būti 
taikomas papildomas finansavimas pagal 
programą „Horizontas 2020“, jei 
įvykdomos šios sąlygos:
a) esamas specialios įgyvendinimo 
struktūros, pagrįstos SESV 
185 straipsniu, poreikis;
b) aukšto lygio dalyvaujančiųjų šalių 
įsipareigojimai integracijai mokslo, 
valdymo ir finansų lygmeniu;
c) pridėtinė vertė veiksmų imantis 
Sąjungos lygiu;
d) kritinis kiekis, atsižvelgiant į 
atitinkamų programų dydį ir skaičių, 
veiklos panašumą ir atitinkamų mokslinių 
tyrimų, kuriuos jie apima, dalį;
4. Komisija gali pavesti biudžeto 
įgyvendinimo užduotis bendro 
programavimo iniciatyvai, jei tenkinami ir 
susitarime nurodyti šie kriterijai:
a) aiški siekiamų tikslų apibrėžtis ir jų 
svarba programos „Horizontas 2020“ 
tikslams bei platesniems Sąjungos 
politikos tikslams;
b) aiškūs dalyvaujančių šalių finansiniai 
įsipareigojimai, įskaitant ankstesnius 
įsipareigojimus kaupti nacionalines ir 
(arba) regionines investicijas 
tarptautiniams moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms;

Or. en

Pakeitimas 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49f straipsnis
MVĮ priemonė

1. Tik MVĮ gali kreiptis dėl kvietimų teikti 
pasiūlymus, paskelbtų pagal specialią 
MVĮ priemonę, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. XX/XX [„Horizontas 2020“] [18] 
straipsnyje. Jos skatinamos dalyvauti 
bendrai su kitomis įmonėmis, mokslinių 
tyrimų organizacijomis ir universitetai.
Kai įmonė patvirtinama kaip MVĮ, šis 
teisinis statusas laikomas galiojančiu per 
visą projekto trukmės laiką, net jei įmonė 
dėl augimo vėliau viršija ribas, nustatytas 
MVĮ apibrėžime.
2. Kvietimai teikti pasiūlymus pagal MVĮ 
priemonę yra atviri kvietimai, kiekvienai 
temai kuo plačiau taikant metodą „iš 
apačios į viršų“. Gali būti taikoma 
supaprastinta dviejų pakopų vertinimo 
tvarka, jei taip nurodyta darbo 
programoje, tačiau su sąlyga, kad nebus 
pratęsiamas bendras vertinimo 
laikotarpis.
3. Remiantis 17a straipsniu, sutarčiai 
sudaryti skirtas laikotarpis pagal MVĮ 
priemonę negali būti ilgesnis nei šeši 
mėnesiai.
3. Remiantis šiuo reglamentu, dotacijos 
susitarime, sudarytame pagal MVĮ 
priemonę, gali būti nustatytos 
specialiosios nuostatos, visų pirma dėl 
subrangos, nuosavybės, teisių naudotis, 
rezultatų naudojimo ir sklaidos.
4. Jei įgyvendinant veiksmą reikia 
persvarstyti pagal MVĮ priemonę sudarytą 
dotacijos susitarimą, visų pirma dėl 
konsorciumo sudėties pakeitimo, taikoma 
supaprastinta persvarstymo procedūra.
5. Komisija užtikrina tinkamą MVĮ 
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priemonės pagal programą „Horizontas 
2020“ ir finansinių priemonių pagal 
programą „Horizontas 2020“ ir Įmonių ir 
mažųjų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumo programą (COSME), 
taip pat bendrai su valstybėmis narėmis 
sukurtų sistemų ir priemonių, pavyzdžiui, 
bendros programos „Eurostars“, 
papildomumą.

Or. en

Pakeitimas 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl reglamento
49 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49g straipsnis
Spartus inovacijų diegimas

1. Juridiniam asmeniui, kuris gali 
dalyvauti veikloje, kuriai taikomos 
specialiosios programos (Reglamentas 
(ES) xy/2012) II dalies („Pirmavimas 
pramonės srityje“) ir III dalies 
(„Visuomenės uždaviniai“) nuostatos, 
leidžiama pateikti pasiūlymą, kuris būtų 
svarstomas pagal Spartaus inovacijų 
diegimo priemonę „Fast Track 2“.
Pagal II dalį („Pirmavimas pramonės 
srityje“) pasiūlymai gali būti teikiami 
pagal visas technologijų sritis, 
priskiriamas [specialiosios programas] 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, be apribojimų mokslinių 
tyrimų temos požiūriu.
Pagal III dalį („Visuomenės uždaviniai“) 
pasiūlymai gali būti teikiami pagal 
kiekvieną visuomenės uždavinį, be 
apribojimų technologijos srities požiūriu.
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2. Pasiūlymai gali būti teikiami bet kada. 
Komisija pradeda vertinimo laikotarpį du 
kartus per metus nustatytu laiku. 
Laikotarpis nuo vertinimo laikotarpio 
pradžios iki dotacijos skyrimo ne ilgesnis 
kaip šeši mėnesiai.
3. Visų pirma, pasiūlymai suskirstomi 
pagal dotacijų skyrimo kriterijus 
„poveikis“ ir „įgyvendinimo kokybė ir 
veiksmingumas“. Toliau, kompetencija 
yra svarbiausias dotacijos skyrimo 
kriterijus, kuris lemia galutinį 
suskirstymą, po kurio priimamas 
sprendimas suteikti dotaciją.
4. Kad inovacija būtų įgyvendinama 
diegiant sparčiai, veiksmuose negali 
dalyvauti daugiau kaip penki juridiniai 
asmenys.
3. Skirti programos „Horizontas 2020“ 
dotaciją sprendžiama vadovaujantis 22 
straipsnio 3a dalimi (nauja).

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 765
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
49 h straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49h straipsnis
Kitos specialiosios nuostatos
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1. Kai veiksmo dalis yra su saugumu 
susijusi veikla, dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos specialios nuostatos, visų 
pirma susijusios su ikiprekybiniais 
viešaisiais pirkimais ir inovatyvių 
sprendimų viešaisiais pirkimais, 
konsorciumo sudėties pasikeitimais, 
įslaptinta informacija, teise laisvai 
naudotis tyrimo publikacijomis, rezultatų 
naudojimu, sklaida, perdavimu ir 
licencijavimu.
2. Su saugumu susijusių mokslinių tyrimų 
ir technologijų plėtros veiklos atveju 
finansavimas gali siekti daugiausia 
100 proc. visų išlaidų, kurios tinkamos 
finansuoti, ir gali būti skiriama 
papildoma fiksuota išmoka, sudaranti 
20 proc. ir skirta padengti netiesioginėms 
veiksmo išlaidoms, arba sudaranti 
70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, 
kai deklaruotos faktinės netiesioginės 
išlaidos, ypatingais atvejais tai susiję su 
plėtojamais pajėgumai srityse, kurių 
rinkos dydis labai mažas ir kuriose gresia 
rinkos nepakankamumas arba su 
greitesniu įrangos kūrimu reaguojant į 
naujas grėsmes, jei tai numatyta pagal 
programą.
3. Kai veiksmais remiama esama ar nauja 
mokslinių tyrimų infrastruktūra, dotacijos 
susitarime gali būti specialios nuostatos 
dėl infrastruktūros naudojimo.
4. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų 
dotacijos susitarime gali būti su dalyviais, 
mokslo darbuotojais ir bet kuria veiksmu 
suinteresuota šalimi susijusios specialios 
nuostatos, visų pirma dėl teisių naudotis, 
perkeliamumo ir sklaidos.
5. Mokymo ir mobilumo veiksmų 
dotacijos susitarime gali būti nustatytos 
specialios nuostatos, kuriomis nustatomi 
įsipareigojimai dėl mokslo darbuotojų, 
kurie gauna naudos iš veiksmo, 
nuosavybės, teisių naudotis ir 
perkeliamumo.
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6. Koordinavimo ir paramos dotacijos 
susitarime gali būti nustatytos specialios 
nuostatos, ypač dėl nuosavybės, teisių 
naudotis, rezultatų naudojimo ir sklaidos.

Or. en

Pakeitimas 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
0 priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

0 PRIEDAS
Komisijos geriausios praktikos kodeksas

Komisija, įskaitant agentūras ir įstaigas, 
veikiančius Komisijos vardu, laikosi toliau 
išvardytų principų programos 
„Horizontas 2020“ projektų atžvilgiu
Pasiūlymo pateikimo laikas
Laiko, per kurį nusprendžiama dėl 
laimėjusių pasiūlymų, trumpinimas yra 
prioritetas. Vis dėlto, atsižvelgiant į 
kiekvieno konkretaus kvietimo teikti 
pasiūlymus specifinį pobūdį, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti ir toliau išvardytus 
dalykus.
Aiškūs ir skaidrūs kvietimų teikti 
paraiškas specialiomis temomis 
parengimo mechanizmai sudarys vienodas 
sąlygas, visų dalyvių įtraukčiai ir jų 
skaičiaus augimui. Šis principas, kai 
įmanoma, turėtų būti nuosekliai taikomas 
visose programose ir temose. 
Pagrįstas išankstinis pranešimas apie 
būsimus kvietimus teikti pasiūlymus gali 
sudaryti sąlygas potencialiems dalyviams 
sudaryti pasiūlymus teikiančius 
konsorciumus dar iki kvietimų 
paskelbimo ir todėl pasiūlymai būtų 
kokybiškesni.
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Jei išlaikomas pagrįstas laikotarpis nuo 
kvietimo paskelbimo iki pasiūlymų 
pateikimo galutinio termino, tai taip pat 
gali paskatinti kokybiškesnius pasiūlymus 
ir užtikrinti dalyviams, kurių 
administraciniai pajėgumai skirtingo 
lygmens, skirtinga dalyvavimo Sąjungos 
finansuojamose programose patirtis, 
kurie kalba skirtingomis kalbomis, kurių 
anglų kalbos mokėjimo lygis įvairus, 
vienodesnes sąlygas.
Pasiūlymų pateikimo galutinio termino
data turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į 
visą ES kvietimų teikti pasiūlymus aprėptį 
ir į potencialių dalyvių akademinį bei 
verslo kalendorius.
Dotacijos paskyrimo laikas
Vidutiniškas laikotarpis, per kurį 
paskiriama dotacija, yra šeši mėnesiai 
nuo derybų pasiūlymo pateikimo datos. 
Bendras laikotarpis, kurio reikia 
Komisijai, kad baigtų susijusius vidinius 
procesus, įskaitant visos svarbios 
informacijos ir dokumentacijos 
parengimą bei įvertinimą ir dotacijos 
susitarimo pasirašymą, turi būti ne ilgesni
kaip 60 darbo dienų. Dalyviams 
suteikiama ne mažiau kaip 60 darbo 
dienų iš viso, kad parengtų visą svarbią 
reikalaujamą informaciją ir 
dokumentaciją.
Jei tinkama pagal konkretaus kvietimo 
pobūdį, reikėtų tinkamai atsižvelgti į 
dviejų etapų vertinimo procedūrą, siekiant 
sumažinti išlaidas nesėkmingiems 
pasiūlymams rengti. Kai taikoma dviejų 
etapų procedūra, vidutinis laikotarpis, per 
kurį išmokama dotacija, yra devyni 
mėnesiai. Kai taikoma dviejų etapų 
procedūra, pasiūlymų pristatymo tvarka 
turėtų būti nuosekli ir pareiškėjams turėtų 
būti duota pakankamai laiko pasirengti 
antram pasiūlymo pateikimo etapui. 
Pagal pagrįstas praktines galimybes 
Komisija stengiasi kuo greičiau nuspręsti 
arba paprašyti informacijos. Komisija 
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stengiasi neįpareigoti dalyvių iš naujo 
rengti iš pradžių sėkmingo pasiūlymo 
dalių ar iš naujo dėl jų derėtis, nebent 
būtų logiška ir pagrįsta priežastis to 
reikalauti.
Dalyviams suteikiamas pagrįstas 
laikotarpis, kad paruoštų informaciją ir 
dokumentaciją, kurios reikia projektams.
Rengdama paraiškų dokumentus ir 
nustatydama laikotarpius Komisija 
atsižvelgia į tai, kad MVĮ ir universiteto 
mokslininkai paprastai turi labai mažai 
laiko arba visai jo neturi, taip pat neturi 
specialių įgūdžių, kad parengtų 
administracinius dokumentus. Būtina 
vengti besikartojančių elementų 
paraiškoje, dotacijos susitarime arba 
patvirtinamuosiuose dokumentuose. 
Komisija neprašo dalyvių informacijos, 
kuri jau pateikta administracijai, nebent 
tą informaciją reikia atnaujinti. Šiuo 
požiūriu Komisija taiko principą „tik 
vieną kartą“, pagal kurį administracijai 
vieną kartą pateikus informaciją jos 
daugiau neprašys kita administracijos 
tarnyba, t. y. iš įmonių neturėtų būti 
reikalaujama vėl ir vėl pateikti 
informaciją, kurią institucija jau gavo 
kitu būdu. 
Komisija siekia, kai įmanoma, nesudaryti 
kvietimų tvarkaraščio taip, kad 
potencialiems dalyviams reikėtų pateikti 
dokumentaciją per tradicines akademines 
ar verslo atostogas.
Komisija stengiasi sutrumpinti laiką, 
kurio reikia būtiniems dokumentams 
parengti, kai sudarytas dotacijos 
susitarimas, iki 15 darbo dienų.
Tinkamais atvejais, pvz., MVĮ atvejais, 
Komisijai gali būti leidžiama naudos 
sumetimais atleisti dalyvius nuo pareigos 
pateikti dalį patvirtinamųjų dokumentų 
arba visus, kurių reikia, jei patvirtinamieji 
dokumentai jau buvo pateikti Komisijai 
neseniai vykdant kitą procedūrą ir jei 
atitinkami dokumentai išduoti per 
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pagrįstai nustatytą laikotarpį ir vis dar 
galioja. Tokiais atvejais atitinkamas 
dalyvis galėtų būti paragintas patvirtinti, 
kad patvirtinamieji dokumentai jau 
pateikti per ankstesnę procedūrą, 
nurodant konkrečią procedūrą, ir 
patvirtinti, kad padėtis nėra pasikeitusi ir 
dokumentų tebegalioja.
Komisijai neleidžiama reikalauti iš 
dalyvių pateikti faktų ar duomenų, 
kuriuos Komisija gali lengvai ir 
nemokamai patikrinti patvirtintoje, 
elektroniniu būdu pasiekiamoje duomenų 
bazėje (pvz., įmonių duomenys).
Komisija nenustato tikslų, susijusių su 
mokesčio dydžiu atskirų kvietimų teikti 
pasiūlymus atvejais.
Dotacijos išmokėjimo laikas
Dalyviai, kurie atliko darbą, dėl kurio 
pasirašė sutartį, turėtų gauti užmokestį 
laiku.
Komisija užtikrina, kad dalyviai gautų 
jiems priklausančius pinigus per 30 dienų 
nuo datos, kai reikiami dokumentai buvo 
pateikti Komisijai. Komisija praneša 
projekto koordinatoriui ir dalyviams apie 
visus sutrikimus ar reikiamus papildomus 
dokumentus per dvi savaites nuo 
informacijos pateikimo Komisijai. Jei 
negauta jokių tokio pobūdžio pranešimų, 
Komisija privalo sumokėti sutartą sumą.
Komisija nustato priemones, pagal kurias 
užtikrina, kad projektų koordinatoriai 
greitai paskirstytų projekto pinigus, taip 
pat teisingai ir proporcingai, laikydamiesi 
dotacijos susitarimo, ir kad pinigai būtų 
išdalinti partneriams proporcingai pagal 
tai, kiek kiekvienas partneris turi gauti. 
Jei visi dalyviai nėra susitarę, projekto 
koordinatoriai nesulaiko ir nemoka 
palaipsniui išankstinio finansavimo 
įmokų be projekto vykdytojo sutikimo, 
ypač jei mokėjimas susijęs su MVĮ. Tokia 
tvarka turi būti aiškiai nustatyta 
konsorciumo susitarimuose ir projekto 
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vykdytojo patvirtinta.
Sumokėjus pinigus projekto 
koordinatoriui, Komisija praneša 
dalyviams apie sumą, kuri buvo sumokėta, 
ir datą, kada atliktas mokėjimas.
Jei vienas ar daugiau partnerių nebaigė 
darbo, dėl kurio padarymo pasirašė 
sutartį, arba nepateikė reikalingos 
informacijos ar dokumentacijos projekto 
koordinatoriui arba Komisijai, projekto 
koordinatorius vis tiek patiekia 
dokumentaciją Komisijai kito (-ų) 
partnerio (-Ų) vardu, o Komisija vis tiek 
sumoka kitam (-iems) partneriui (-iams).
Jei kiti partneriai įsijungia į projektą po 
to, kai susiderėta dėl dotacijos susitarimo, 
pradiniams partneriams numatytos sumos 
nekeičiamos, nebent dėl to susitarta su 
pradiniais partneriais arba nebent labai 
pakito darbo, kurį jie turėjo padaryti, 
apimtis.
Komisija įdiegia daugialaipsnį audito 
procesą, pagal kurį užtikrina, kad 
paramos gavėjo auditoriai atitinka 
patvirtintus standartus ir laikosi projekto 
„Horizontas 2020“ audito reikalavimų. 
Taip neprireikia daugkartinio audito ir 
administravimo procesas tampa aiškesnis 
ir lengvesnis dalyviams. Komisija 
nereikalauja papildomos informacijos po 
to, kai pateikti audito rezultatai.
ES turės pranešti apie savo mokėjimų 
vykdymą parengus kas dveji metai 
skelbiamą statistiką, kurioje pateikiamos 
mokėjimų už atliktus darbus datos. 
Nustatyta mokėjimo data – data, kai 
projekto koordinatorius ir projekto 
vykdytojas pasirašo dokumentus, kad 
projektas baigtas (pats šis laikotarpis 
negali būti ilgesnis kaip vienas mėnuo 
nuo projekto užbaigimo datos), kuriuos 
gauna dalyvio bankas ir pagal kuriuos 
gali išmokėti turimas atsiskaitymui skirtas 
lėšas.
Dalyvio prašymu dotacijos susitarime 
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laikomasi akademinio ir verslo 
kalendoriaus. Pavyzdžiui, tai ypač 
taikytina projektams, pagal kuriuos reikia 
įdarbinti doktorantūros studentus, kurie 
greičiausiai nebus laisvi mokslo metų 
viduryje pagal akademinį kalendorių.
Žalos atlyginimas
Komisija nustato oficialių skundų 
nagrinėjimo procedūrą dalyviams, pagal 
kurią be kita ko gali būti specialus 
skiriamas ombudsmenas mokslinių tyrimų 
ir inovacijų projektams pagal programą 
„Horizontas 2020“. Komisija užtikrina, 
kad dalyviai būtų informuoti apie visas 
skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo 
procedūras, kuriomis gali naudotis, 
pranešdama išsamią informaciją apie 
žalos atlyginimo ir skundų nagrinėjimo 
procedūras visuose laiškuose dalyviams ar 
pareiškėjams. Procedūros turi būti 
skaidrios ir dalyviai gauna informaciją 
apie rezultatus ir sprendimų priėmimo 
procesą.
Dalyviams leidžiama užregistruoti 
skundą, susijusį su bet kuria jų 
dalyvavimo programoje 
„Horizontas 2020“ sritimi. Skundų 
nagrinėjimo procedūra neapsiriboja 
pasiūlymų vertinimo procedūriniais 
aspektais.
Komisija atsako į skundus per 30 dienų 
nuo jų gavimo ir pateikia preliminarų 
sprendimą.
Pagal Direktyvą 2008/52/EB ir 2011 m. 
rugsėjo 13 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją dėl direktyvos dėl 
tarpininkavimo įgyvendinimo valstybėse 
narėse, jos poveikio ir taikymo teismuose 
(2011/2026(INI)), kai skunde iškeltos 
problemos negalima tinkamai išspręsti 
taikant Komisijos vidaus oficialių skundų 
nagrinėjimo procedūrą (ombudsmenas ar 
lygiavertė institucija), Europos Komisija 
ir dalyviai gali susitarti mėginti spręsti 
ginčą pasitelkę tarpininkavimo procesą 
pagal tarpininkavimo centro procedūros 
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taisykles. Dėl tarpininkavimo centro iš 
anksto susitaria Komisija ir dalyvis (-jai), 
arba pasirenkamas centras iš Komisijos 
pripažintų tarpininkavimo centrų sąrašo.
Komisija atideda 0,5 proc. programai 
„Horizontas 2020“ skirtų lėšų projektams, 
kurie iš pradžių yra nesėkmingi ir kurie 
pagal žalos atlyginimo procedūrą įvertinti 
teigiamai.
Pranešimai
Etikos patvirtinimo procesas skaidrus 
dalyvių ir pareiškėjų atžvilgiu, ypač tada, 
kai šis procesas yra projektų pradžios 
vėlavimo priežastis. Informacijos, kuri jau 
pateikta teikiant paraiškas, neturėtų 
reikėti rengti iš naujo siekiant patvirtinti 
etikos požiūriu. Kur galima, Komisija 
naudojasi visa informacija, kurią jau 
pateikė pareiškėjas (-ai) kartu su 
paraiška, kad patvirtintų paraišką, ir 
prašo papildomos informacijos tik tada, 
kai gali įrodyti, jog šios informacijos 
būtinai reikia.
Dalyviai gali palaikyti tiesioginį ryšį su 
projekto vykdytojais tais atvejais, kai 
nuolat kyla susirūpinimas, susijęs su 
projekto valdymu arba projekto 
koordinatoriaus veiksmais. Jei nėra 
projekto vykdytojo, jis arba ji užtikrina, 
kad dalyviai turėtų susisiekimo su 
pavaduotoju informaciją ir pavaduotojas 
turėtų galėti priimti sprendimus, kai nėra 
projekto vykdytojo. Susisiekimo su 
atitinkamais Komisijos pareigūnais 
informacija turėtų būti lengvai prieinama 
dalyviams ir jie turėtų būti su šia 
informacija susipažinę.
Dalyvių prašymu ir siekiant jiems sudaryti 
galimybes pasirengti būsimiems paraiškų 
teikimo konkursams, Komisija pateikia 
pareiškėjams informaciją apie 
nesėkmingas paraiškas, nurodydama jų 
teigiamus ir neigiamus bruožus, kuriuos 
apsvarstė nepriklausomi ekspertai, 
nurodyti Dalyvavimo ir sklaidos taisyklių 
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37 straipsnyje.
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