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Pakeitimas 1803
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto paskirstymas (mln. EUR):

Orientacinis programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto paskirstymas (nurodant bendro 
biudžeto procentinę dalį):

Or. en

Pakeitimas 1804
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888
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1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 32,8%

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15,7%

2. Ateities ir kuriamos mokslo šakos bei technologijos 3,4%

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 9,1%

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 3,5%

5. Kompetencijos plėtimas 0,9%

6. Mokslas ir visuomenė 0,3%

II Pramonės pirmavimas: 24,0%

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 17,2%

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4,0%

3. Inovacijų diegimas MVĮ 2,8%

III Visuomenės uždaviniai: 37,7%

1. Sveikata ir gerovė 10,2%

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika 4,9%
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3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 7,1%

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 8,0%

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3,6%

6. Europos visuomenės ir visuomenės permainų suvokimas 2,0%

7. Laisvės apsauga ir saugumas Europoje 1,9%

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 3,1%

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2,5%

IŠ VISO 100%

Or. en

Pagrindimas

JTC yra ES įstaiga, kuri atlieka itin svarbius tiesioginius tyrimus, kurie turėtų būti toliau 
gerinami rengiant programą „Horizontas 2020“. Tai neturėtų turėti neigiamo poveikio 
kitoms programoms, kurioms reikia didesnio finansavimo, pvz., programai „Marie Curie“.

Pakeitimas 1805
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000
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3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 32,2%

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 17,0%

2. Ateities ir kuriamos technologijos 4,0%

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 7,4%

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 3,0%

5. Kompetencijos plėtimas 0,9%

II Pramonės pirmavimas: 26,0%

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 19,0%

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4,0%

3. Inovacijų diegimas MVĮ 3,0%

III Visuomenės uždaviniai: 36,4%

1. Sveikata ir gerovė 8,0%
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2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika 3,7%

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 9,1%

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 8,4%

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3,7%

6. Europa kintančiame pasaulyje. Integracinė ir svarstanti visuomenė 1,2%

7. Saugi visuomenė. Europos ir jos piliečių laisvės ir saugumo užtikrinimas 2,3%

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 3,0%

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2,3%

IŠ VISO 100%

Or. en

Pakeitimas 1806
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700



PE492.805v01-00 8/27 AM\907958LT.doc

LT

III Visuomenės uždaviniai: 35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 31,8%

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 17,1%

2. Ateities ir kuriamos mokslo šakos bei technologijos 4%

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 7,5%

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 3,2%

II Pramonės pirmavimas: 23,3%

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 17,8%

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4,6%

3. Inovacijų diegimas MVĮ 0,9%

III Visuomenės uždaviniai: 41,3%

1. Sveikata ir gerovė 10,3%

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika 5,3%

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 7,5%
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4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 8,8%

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 4,1%

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 5,3%

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1,2%

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2,5%

IŠ VISO programai „Horizontas 2020“ be ITER 100%

Papildoma biudžeto eilutė, skirta ITER 3,2%1

IŠ VISO programai „Horizontas 2020“ su ITER 103,2%

Or. en

Pagrindimas

2 ir 3 ramsčių didžioji biudžeto dalis neturėtų būti skirta Europos inovacijos ir technologijos 
institutui. Jei EIT yra veiksmingiausias, papildomos naudos teikiantis būdas pasiekti 1 ir 3 
ramsčio tikslų, šios sumos galėtų būti perkeltos EIT programoms po laikotarpio vidurio 
peržiūros.  500 mln. EUR iš pradinio EIT biudžeto skiriama: įtraukioms inovacijoms (300 
mln.) siekiant didinti dalyvavimą, programai „Marie Curie“ (100 mln.) ir inovacijų diegimui 
MVĮ (100 mln.).  
ITER yra unikali mokslinių tyrimų aukštų temperatūrų fizikos, astrofizikos, plazmos fizikos, 
medžiagų fizikos ir magneto technologijų srityje priemonė. Siūloma programos „Horizontas 
2020“ biudžetą padidinti ITER skirta dalimi, kad ITER projektas ir toliau būtų įtrauktas į 
programą.

Pakeitimas 1807
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

                                               
1 ITER biudžetas neturėtų būti mažesnis nei 2,7 mlrd. EUR.
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3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 30,9%

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15,2%

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3,5%

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 8,9%

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 3,3%

II Pramonės pirmavimas: 23,3%

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 16,5%
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2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4,0%

3. Inovacijų diegimas MVĮ 2,8%

III Visuomenės uždaviniai: 40,6%

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė 10,2%

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika 3,9%

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 7,1%

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 9,5%

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 6,0%

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 3,9%

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 3,1%

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2,1%

IŠ VISO 100%

Or. en

Pakeitimas 1808
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802
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II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 29,2%

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 14,2%

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3,2%

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 8,1%

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 3,2%

5. Kartu su visuomene vykdomas ir visuomenei skiriamas mokslas 0,5%

II Pramonės pirmavimas: 28,5%

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 14,0%

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4,5%
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3. Inovacijų diegimas MVĮ 10,0%

III Visuomenės uždaviniai: 36,3%

1. Sveikata ir gerovė 8,5%

2. Maisto tiekimo, saugumo ir kokybės užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir 
jūrininkystės moksliniai tyrimai ir bioekonomika 5,9%

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 8,2%

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos ir mobilumas 6,8%

5. Kova su klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų 
tiekimas 4,7%

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 2,2%

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 3,5%

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2,5%

IŠ VISO 100%

Or. en

Pakeitimas 1809
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 
20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT
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2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 
35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 
1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai
2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 27.1%

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 11.4%

2. Ateities ir kuriamos technologijos 5.1%

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti 
karjerą

7.4%

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 3.2%

II Pramonės pirmavimas: 28.8%

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 17.8%

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 6.8%

3. Inovacijų diegimas MVĮ 4.2%

III Visuomenės uždaviniai: 39.2%

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 15%
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2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

5.3%

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 5.2%

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7.6%

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų 
tiekimas 

1.2%

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4.9%

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 2.4%

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2.5%

IŠ VISO 100%

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs pakoregavimai, kuriuos reikia pritaikyti Komisijos prioritetams nekeičiant bendro 
biudžeto. Norint pasiekti pramonės pirmavimo tikslą, strategiškai svarbu sustiprinti MVĮ 
dalyvavimą, sudarant geresnes galimybes gauti kreditą ir padidinant sumas, skiriamas 
inovatyvioms MVĮ. Be to, pagal visuomenės uždavinių tikslą moksliniams tyrimams sveikatos 
srityje turėtų būti teikiama didesnė pirmenybė, nei nurodo Komisija, skiriant didesnę biudžeto 
dalį.

Pakeitimas 1810
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 
20280
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1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 
35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 
1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai
2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 10008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti 
karjerą 11503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888
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1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų 
tiekimas 

3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs pakoregavimai, kuriuos reikia pritaikyti Komisijos prioritetams nekeičiant bendro 
biudžeto. Norint pasiekti pramonės pirmavimo tikslą, strategiškai svarbu sustiprinti MVĮ 
dalyvavimą, sudarant geresnes galimybes gauti kreditą ir padidinant sumas, skiriamas 
inovatyvioms MVĮ. Be to, pagal visuomenės uždavinių tikslą moksliniams tyrimams sveikatos 
srityje turėtų būti teikiama didesnė pirmenybė, nei nurodo Komisija, skiriant didesnę biudžeto 
dalį.

Pakeitimas 1811
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802
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II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 11237

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 8774

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

5. Ekspertų tinklas 1500

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000
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3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Or. en

Pakeitimas 1812
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT
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2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė 9077, o 292 šios sumos –
EIT
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2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 3,64%

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Or. en

Pakeitimas 1813
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. 1 dalies pirma išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*Įskaitant 8975 mln. EUR informacinėms 
ir ryšių technologijoms (IRT) (1795 mln. 
EUR – fotonikai ir mikro ir 
nanoelektronikai), 4293 mln. EUR –
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms ir pažangiems gamybos ir 
apdirbimo procesams, 575 mln. EUR –
biotechnologijoms, o kosmosui –
1737 mln. EUR. Taigi didelio poveikio 
technologijoms bus skirta 6663 mln. EUR.

*Įskaitant 58,5 proc. informacinėms ir 
ryšių technologijoms (IRT) (20 proc. –
fotonikai ir mikro ir nanoelektronikai), 
27,2 proc. – nanotechnologijoms, 
pažangiosioms medžiagoms ir pažangiems 
gamybos ir apdirbimo procesams, 3,3 proc.
– biotechnologijoms, o kosmosui –
11,1 proc.

Or. en

Pakeitimas 1814
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. 1 dalies pirma išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*Įskaitant 8975 mln. EUR informacinėms 
ir ryšių technologijoms (IRT) (1795 mln. 
EUR – fotonikai ir mikro ir 
nanoelektronikai), 4293 mln. EUR –
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms ir pažangiems gamybos ir 
apdirbimo procesams, 575 mln. EUR –
biotechnologijoms, o kosmosui –
1737 mln. EUR. Taigi didelio poveikio 
technologijoms bus skirta 6663 mln. EUR.

*Įskaitant 8975 mln. EUR informacinėms 
ir ryšių technologijoms (IRT) (1795 mln. 
EUR – fotonikai ir mikro ir 
nanoelektronikai), 4293 mln. EUR –
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms ir pažangiems gamybos ir 
apdirbimo procesams, 575 mln. EUR –
biotechnologijoms, o kosmosui –
1737 mln. EUR. Taigi didelio poveikio 
technologijoms bus skirta 6663 mln. EUR.
Mažiausiai 20 proc. bendro konkrečiam 
tikslui „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ ir 
prioritetui „Visuomenės uždaviniai“ 
skirto biudžeto turi būti numatyta MVĮ 
skirtai priemonei.

Or. en

Pakeitimas 1815
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. 1 dalies pirma išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*Įskaitant 8975 mln. EUR informacinėms 
ir ryšių technologijoms (IRT) (1795 mln. 
EUR – fotonikai ir mikro ir 
nanoelektronikai), 4293 mln. EUR –
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms ir pažangiems gamybos ir 
apdirbimo procesams, 575 mln. EUR –
biotechnologijoms, o kosmosui –
1737 mln. EUR. Taigi didelio poveikio 
technologijoms bus skirta 6663 mln. EUR.

*Įskaitant 8975 mln. EUR informacinėms 
ir ryšių technologijoms (IRT) (1795 mln. 
EUR – fotonikai ir mikro ir 
nanoelektronikai), 4293 mln. EUR –
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms ir pažangiems gamybos ir 
apdirbimo procesams, 575 mln. EUR –
biotechnologijoms, o kosmosui –
1737 mln. EUR, 17–20 proc. šios sumos 
skiriant Europos palydovinių navigacijos 
sistemų taikomųjų programų kūrimui. 
Taigi didelio poveikio technologijoms bus 
skirta 6663 mln. EUR.
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Or. en

Pakeitimas 1816
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. 1 dalies pirma išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*Įskaitant 8975 mln. EUR informacinėms 
ir ryšių technologijoms (IRT) (1795 mln. 
EUR – fotonikai ir mikro ir 
nanoelektronikai), 4293 mln. EUR –
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms ir pažangiems gamybos ir 
apdirbimo procesams, 575 mln. EUR –
biotechnologijoms, o kosmosui –
1737 mln. EUR. Taigi didelio poveikio 
technologijoms bus skirta 6663 mln. EUR.

*Įskaitant 8975 mln. EUR informacinėms 
ir ryšių technologijoms (IRT) (1795 mln. 
EUR – fotonikai ir mikro ir 
nanoelektronikai), 4293 mln. EUR –
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms ir pažangiems gamybos ir 
apdirbimo procesams, 575 mln. EUR –
biotechnologijoms, o kosmosui –
1737 mln. EUR (į šią sumą turi būtį 
trauktas tinkamas sistemai „Galileo“ ir 
jos taikomosioms programoms skirtas   
finansavimas). Taigi didelio poveikio 
technologijoms bus skirta 6663 mln. EUR.

Or. it

Pakeitimas 1817
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. 1 dalies antra išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

** Apie 1131 mln. šios sumos gali būti 
skirta projektams įgyvendinti pagal 
Strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą). Apie trečdalis šios sumos gali
būti skirta MVĮ.

** Apie 1131 mln. šios sumos gali būti 
skirta projektams įgyvendinti pagal 
Strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą). Bent trečdalis šios sumos turi
būti skirta MVĮ.

Or. en
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Pakeitimas 1818
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. 1 dalies antra išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

** Apie 1131 mln. šios sumos gali būti 
skirta projektams įgyvendinti pagal 
Strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą). Apie trečdalis šios sumos
gali būti skirta MVĮ.

** Bent trečdalis sumos turi būti skirta
atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir 
galutinio energijos vartojimo efektyvumo 
projektams. Bent trečdalis sumos turi būti 
skirta MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 1819
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Edit Herczog, Patrizia Toia, Othmar Karas, Paul 
Rübig, Reinhard Bütikofer

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. Antra išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

** Apie 1131 mln. šios sumos gali būti 
skirta projektams įgyvendinti pagal 
Strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą). Apie trečdalis šios sumos gali
būti skirta MVĮ.

** Apie 1131 mln. šios sumos gali būti 
skirta projektams įgyvendinti pagal 
Strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą). Bent trečdalis šios sumos turi
būti skirta MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 1820
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. 1 dalies antra išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

** Apie 1131 mln. šios sumos gali būti 
skirta projektams įgyvendinti pagal 

** Apie 1131 mln. šios sumos turi būti 
skirta projektams įgyvendinti pagal 
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Strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą). Apie trečdalis šios sumos gali 
būti skirta MVĮ.

Strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą). Apie trečdalis šios sumos gali 
būti skirta MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 1821
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. 1 dalies antra išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

** Apie 1131 mln. šios sumos gali būti 
skirta projektams įgyvendinti pagal 
Strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą). Apie trečdalis šios sumos gali 
būti skirta MVĮ.

** Apie 1131 mln. šios sumos turi būti 
skirta projektams įgyvendinti pagal 
Strateginį energetikos technologijų planą 
(SET planą). Apie trečdalis šios sumos gali 
būti skirta MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 1822
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. 1 dalies 2 a išnaša (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

**a Mažiausiai 20 proc. bendro 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto turi būti 
numatyta MVĮ skirtai priemonei.

Or. en

Pakeitimas 1823
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedas. Biudžeto paskirstymas. Lentelė. 1 dalies trečia išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*** Bendra suma bus skirta asignavimų 
pavidalu, kaip numatyta 6 straipsnio 3 
dalyje. Antra asignavimų suma –
1652 mln. EUR – skiriama proporcingai 
iš „Visuomenės uždavinių“ ir „Pirmavimo 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ biudžetų; ji yra orientacinė 
ir jai taikomas 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas įvertinimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1824
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II a priedas
Programa „Horizontas 2020“. Priemonių 

rinkinys
Pirminis tikslas: projektai, kuriuose 
galima dalyvauti.
Aprašymas. Universitetai, tyrimus 
vykdančios organizacijos, pilietinės 
visuomenės organizacijos (įskaitant 
NVO), valdžios institucijos ir įmonės 
(ypač MVĮ), bendradarbiaudamos 
nustatant bendrus tikslus ir sutelkiant 
bendrus gebėjimus, galėtų vykdyti 
abipusio mokymosi veiklą, taip pat ir 
tyrimus, kad būtų pasiekta rezultatų, 
pritaikytų prie įvairių partnerių poreikių.
Vyraujanti finansavimo forma / 
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įgyvendinimas: Dotacijos, premijos, 
viešieji pirkimai.

Or. en

Pagrindimas

Šį priedą reikia pridėti prie pranešėjos siūlomo priemonių rinkinio konkretiems kvietimams 
teikti projektus, kuriuos vykdant tyrimų ir inovacijų kūrimo veiklai vadovauja pilietinės 
visuomenės organizacijos arba tos organizacijos ir piliečiai aktyviai dalyvauja projekte, ir dėl 
to užtikrinamas įvairių partnerių abipusio mokymosi procesas. 


