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Pakeitimas 378
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama skatinti esminę pažangą mažai 
ištirtose srityse EMTT rems individualias 
komandas, kad jos galėtų atlikti mokslinius 
tyrimus bet kokioje pagrindinėje mokslinių 
ir technologinių tyrimų srityje, kuri yra
iniciatyvos „Horizontas 2020“ ribose, 
įskaitant inžineriją, socialinius ir 
humanitarinius mokslus. Kur reikės, gali 
būti atsižvelgiama į specialiųjų mokslinių 
tyrimų temas arba tikslines grupes (pvz., 
naujosios kartos tyrėjai besikuriančios 
komandos), laikantis programos tikslų ir 
reikalavimų veiksmingam įgyvendinimui. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
besikuriančioms arba greitai 
besiplėtojančioms sritims, susijusioms su 
nežinomomis sritimis ir disciplinų sąveikai.

Siekdama skatinti esminę pažangą mažai 
ištirtose srityse EMTT rems individualias 
komandas, kad jos galėtų atlikti mokslinius 
tyrimus bet kokioje pagrindinėje mokslinių 
ir technologinių tyrimų srityje, kuri yra
programos „Horizontas 2020“ ribose, 
įskaitant inžineriją, socialinius ir 
humanitarinius mokslus, ir skelbs 
konkrečius kvietimus teikti pasiūlymus, 
kurie bus grindžiami tokia pagrindine 
taisykle, pagal kurią kviečiami 
pažangiausi tyrėjai negalės atlikti tyrimų 
savo kilmės šalyje ir nebus galima 
dotacijų perkelti į kilmės šalį. Kur reikės, 
gali būti atsižvelgiama į specialiųjų 
mokslinių tyrimų temas arba tikslines 
grupes (pvz., naujosios kartos tyrėjai 
besikuriančios komandos), laikantis 
programos tikslų ir reikalavimų 
veiksmingam įgyvendinimui. Ypatingas 
dėmesys bus skiriamas besikuriančioms 
arba greitai besiplėtojančioms sritims, 
susijusioms su nežinomomis sritimis, ir 
disciplinų sąveikai.

Or. it

Pakeitimas 379
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama skatinti esminę pažangą mažai 
ištirtose srityse EMTT rems individualias 

Siekdama skatinti esminę pažangą mažai 
ištirtose srityse EMTT rems individualias 
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komandas, kad jos galėtų atlikti mokslinius 
tyrimus bet kokioje pagrindinėje mokslinių 
ir technologinių tyrimų srityje, kuri yra
iniciatyvos „Horizontas 2020“ ribose, 
įskaitant inžineriją, socialinius ir 
humanitarinius mokslus. Kur reikės, gali 
būti atsižvelgiama į specialiųjų mokslinių 
tyrimų temas arba tikslines grupes (pvz., 
naujosios kartos tyrėjai besikuriančios 
komandos), laikantis programos tikslų ir 
reikalavimų veiksmingam įgyvendinimui. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
besikuriančioms arba greitai 
besiplėtojančioms sritims, susijusioms su 
nežinomomis sritimis ir disciplinų sąveikai.

komandas, kad jos galėtų atlikti mokslinius 
tyrimus bet kokioje pagrindinėje mokslinių 
ir technologinių tyrimų srityje, kuri yra
programos „Horizontas 2020“ ribose, 
įskaitant inžineriją, socialinius ir 
humanitarinius mokslus. Kur reikės, gali 
būti atsižvelgiama į specialiųjų mokslinių 
tyrimų temas arba tikslines grupes (pvz., 
naujosios kartos tyrėjai besikuriančios 
komandos, moterys), laikantis programos 
tikslų ir reikalavimų veiksmingam 
įgyvendinimui. Ypatingas dėmesys bus 
skiriamas besikuriančioms arba greitai 
besiplėtojančioms sritims, susijusioms su 
nežinomomis sritimis, ir disciplinų 
sąveikai.

Or. en

Pakeitimas 380
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomi bet kokio amžiaus tyrėjai, 
įskaitant pradedančiuosius tyrėjus iš bet 
kurios pasaulio šalies, kurie dar tik pradės 
dirbti kaip nepriklausomi tyrėjai, bus 
paremti, kad galėtų atlikinėti mokslinius 
tyrimus Europoje.

Nepriklausomi bet kokio amžiaus tyrėjai, 
įskaitant pradedančiuosius tyrėjus iš bet 
kurios pasaulio šalies, kurie dar tik pradės 
dirbti kaip nepriklausomi tyrėjai, bus 
paremti, kad galėtų atlikti mokslinius 
tyrimus Europoje. Taip pat gali būti 
remiamas tyrėjų grįžimas ir reintegracija 
pasibaigus Europos mokslinių tyrimų 
tarybos finansavimo laikotarpiui, visų 
pirma sykiu vykdant programą „Europos 
mokslinių tyrimų katedros“.

Or. en

Pakeitimas 381
Britta Thomsen
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepriklausomi bet kokio amžiaus tyrėjai, 
įskaitant pradedančiuosius tyrėjus iš bet 
kurios pasaulio šalies, kurie dar tik pradės 
dirbti kaip nepriklausomi tyrėjai, bus 
paremti, kad galėtų atlikinėti mokslinius 
tyrimus Europoje.

Nepriklausomi bet kokio amžiaus ir bet 
kurios lyties tyrėjai, įskaitant 
pradedančiuosius tyrėjus iš bet kurios 
pasaulio šalies, kurie dar tik pradės dirbti 
kaip nepriklausomi tyrėjai, bus paremti, 
kad galėtų atlikti mokslinius tyrimus 
Europoje.

Or. en

Pakeitimas 382
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangiausių tyrėjų iš įvairių valstybių 
narių kartu vykdomi moksliniai tyrimai 
taip pat bus skatinami Europos mokslinių 
tyrimų tarybos sinergijos dotacija, kuri 
ankstesnėje bendrojoje programoje 
tyrėjams buvo labai patraukli.

Or. en

Pakeitimas 383
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus taikomas pačių mokslininkų iniciatyva 
grindžiamas metodas. Tai reiškia, kad 
pagal šią programą bus remiami pačių 
mokslininkų pasirinktomis temomis 

Bus taikomas pačių mokslininkų iniciatyva 
grindžiamas metodas. Tai reiškia, kad 
pagal šią programą bus remiami pačių 
mokslininkų pasirinktomis temomis 
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vykdomi projektai, atitinkantys 
kvietimuose teikti pasiūlymus apibrėžtas 
ribas. Pasiūlymai bus vertinami remiantis
vieninteliu – mokslinės kompetencijos –
kriterijumi, kuris užtikrinamas atliekant 
mokslo darbuotojų tarpusavio įvertinimą, 
atsižvelgiant į naujų grupių, naujos kartos
mokslo darbuotojų, taip pat pripažintų 
grupių kompetenciją, ypatingą dėmesį 
kreipiant į labai novatoriškus pasiūlymus, 
pasižyminčius atitinkamai didele moksline 
rizika.

vykdomi projektai, atitinkantys 
kvietimuose teikti pasiūlymus apibrėžtas 
ribas. Pasiūlymai bus vertinami remiantis 
mokslinės kompetencijos kriterijumi, kuris 
užtikrinamas atliekant mokslo darbuotojų 
tarpusavio įvertinimą, atsižvelgiant į naujų 
grupių, naujos kartos tyrėjų, ypač mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, taip pat 
pripažintų grupių kompetenciją, ypatingą 
dėmesį kreipiant į labai novatoriškus 
pasiūlymus, pasižyminčius atitinkamai 
didele moksline rizika.

Or. en

Pakeitimas 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus taikomas pačių mokslininkų iniciatyva 
grindžiamas metodas. Tai reiškia, kad
pagal šią programą bus remiami pačių 
mokslininkų pasirinktomis temomis 
vykdomi projektai, atitinkantys 
kvietimuose teikti pasiūlymus apibrėžtas 
ribas. Pasiūlymai bus vertinami remiantis 
vieninteliu – mokslinės kompetencijos –
kriterijumi, kuris užtikrinamas atliekant 
mokslo darbuotojų tarpusavio įvertinimą, 
atsižvelgiant į naujų grupių, naujos kartos
mokslo darbuotojų, taip pat pripažintų 
grupių kompetenciją, ypatingą dėmesį 
kreipiant į labai novatoriškus pasiūlymus, 
pasižyminčius atitinkamai didele moksline 
rizika.

Bus taikomas pačių mokslininkų iniciatyva 
grindžiamas metodas. Tai reiškia, kad 
pagal šią programą bus remiami pačių 
mokslininkų pasirinktomis temomis 
vykdomi projektai, atitinkantys 
kvietimuose teikti pasiūlymus apibrėžtas 
ribas. Pasiūlymai bus vertinami remiantis 
vieninteliu – mokslinės kompetencijos –
kriterijumi, kuris užtikrinamas atliekant 
mokslo darbuotojų tarpusavio įvertinimą, 
atsižvelgiant į naujų grupių, naujos kartos
tyrėjų, taip pat pripažintų grupių 
kompetenciją, lyčių lygybę, ypatingą 
dėmesį kreipiant į labai novatoriškus 
pasiūlymus, pasižyminčius atitinkamai 
didele moksline rizika.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis M. Carvalho pranešimu, 44 pakeitimu.
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Pakeitimas 385
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio pirmos pastraipos 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) mokslinės strategijos srityje: (1) Parengti mokslinę strategiją:

Or. en

Pakeitimas 386
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) mokslinio valdymo, stebėsenos ir 
kokybės kontrolės srityse:

(2) Vykdyti mokslinį valdymą, stebėjimą ir 
kokybės kontrolę:

Or. en

Pakeitimas 387
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio pirmos pastraipos 2 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kai tai moksliniu požiūriu tinkama, 
nustatys poziciją dėl kvietimų teikti 
pasiūlymus įgyvendinimo ir valdymo, 
vertinimo kriterijų, tarpusavio įvertinimo
proceso, įskaitant ekspertų atranką ir 
tarpusavio vertinimo bei pasiūlymų 
vertinimo metodus ir reikalingas 
įgyvendinimo taisykles, kurios turi būti 
įtrauktos į EMTT pateikimo taisykles, 

– kai tai moksliniu požiūriu tinkama, 
nustatys poziciją dėl kvietimų teikti 
pasiūlymus įgyvendinimo ir valdymo,
parengs vertinimo kriterijus, tarpusavio 
įvertinimo procesą, įskaitant ekspertų 
atranką ir tarpusavio vertinimo bei 
pasiūlymų vertinimo metodus ir reikalingas 
įgyvendinimo taisykles, kurios turi būti 
įtrauktos į EMTT pateikimo taisykles, 
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kuriomis remiantis, prižiūrint Mokslo 
komitetui, bus atrenkami pasiūlymai 
finansavimui; taip pat pozicijas bet kuriuo 
kitu klausimu, turinčiu įtakos specialiosios 
programos rezultatams ir poveikiui bei 
vykdomų mokslinių tyrimų kokybei, 
įskaitant EMTT dotacijos susitarimo 
pagrindines nuostatas;

kuriomis remiantis, prižiūrint Mokslo 
komitetui, bus atrenkami pasiūlymai 
finansavimui; taip pat pozicijas bet kuriuo 
kitu klausimu, turinčiu įtakos specialiosios 
programos rezultatams ir poveikiui bei 
vykdomų mokslinių tyrimų kokybei, 
įskaitant EMTT dotacijos susitarimo 
pagrindines nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 388
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) bendravimo ir sklaidos srityse: (3) organizuoti bendravimą ir sklaidą:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškumo.

Pakeitimas 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio pirmos pastraipos 3 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– užtikrins bendravimą su mokslo 
bendruomene ir pagrindiniais 
suinteresuotaisiais subjektais ir informuos 
apie EMTT veiklas ir pasiekimus;

– užtikrins bendravimą su mokslo 
bendruomene, pagrindiniais 
suinteresuotaisiais subjektais ir
regioninėmis bei nacionalinėmis 
finansavimo agentūromis ir informuos 
apie EMTT veiklas ir pasiekimus;

Or. en
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Pakeitimas 390
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio pirmos pastraipos 3 punkto 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sieks skatinti aktyvų nepakankamai 
atstovaujamų Europos regionų tyrėjų 
dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio pirmos pastraipos 3 punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai informuos Komisiją apie savo 
veiklas.

– reguliariai informuos Komisiją, Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie savo veiklas.

Or. fr

Pakeitimas 392
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo tarybos nariai gauna 
kompensacijas už įvykdytas užduotis, tai 
yra tam tikro dydžio honorarus ir prireikus
padengiamos jų kelionių ir pragyvenimo
išlaidos.

Mokslo tarybos nariai gauna 
kompensacijas už įvykdytas užduotis, tai 
yra tam tikro dydžio honorarus, ir prireikus
padengiama, pateikus tinkamus 
dokumentus, 50 proc. jų kelionių ir 
pragyvenimo išlaidų.
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Or. it

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti kelionių ir pragyvenimo išlaidų kompensavimo ribą, siekiant išvengti 
piktnaudžiavimo ir užtikrinti, kad nebūtų švaistomi ištekliai.

Pakeitimas 393
Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kadencijos metu EMTT pirmininkas 
reziduos Briuselyje ir skirs didžiumą savo 
laiko EMTT reikalams. Jam skiriamas 
atlyginimas palyginamas su aukščiausių 
Komisijos vadovų atlyginimu.

Kadencijos metu EMTT pirmininkas 
reziduos Briuselyje. Jam skiriamas 
atlyginimas palyginamas su aukščiausių 
Komisijos vadovų atlyginimu.

Or. it

Pakeitimas 394
Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo taryba iš savo narių išsirenka tris 
vicepirmininkus, kurie atstovauja tarybos 
pirmininkui ir padeda jam organizuoti savo 
darbą. Vicepirmininkai taip pat gali būti 
vadinami ir Europos mokslinių tyrimų 
tarybos viceprezidentais.

Mokslo taryba iš savo narių išsirenka
pirmininko pavaduotoją, kuris atstovauja 
tarybos pirmininkui ir padeda jam 
organizuoti savo darbą. Pirmininko 
pavaduotojas vadinamas Europos 
mokslinių tyrimų tarybos viceprezidentu.

Or. it

Pakeitimas 395
Oreste Rossi
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trims vicepirmininkams bus teikiama 
pagalba, kad jie užtikrintų tinkamą 
administracinę pagalbą tuose institutuose, 
kuriuose jie dirba.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad ištekliai nebūtų švaistomi, reikėtų vengti administracinio dubliavimosi.

Pakeitimas 396
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT pirmininkas ir Mokslo tarybos 
nariai atlieka savo užduotis išimtine 
tvarka dirbdami visą darbo dieną. 

Or. it

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti EMTT skaidrumą ir nepriklausomybę, reikia aiškiai nustatyti principą, 
kuriuo remiantis ji vykdys savo profesines užduotis.

Pakeitimas 397
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT valdymą atliks specialiai tam 
pasamdytas personalas, įskaitant, jei 

EMTT valdymą atliks specialiai tam 
pasamdytas personalas, kad būtų 
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reikės, pareigūnus iš ES institucijų, ir šis 
valdymas apims tik tikruosius 
administracinius poreikius, kad būtų 
užtikrintas stabilumas ir tęstinumas, 
reikalingas veiksmingam valdymui.

užtikrintas stabilumas ir tęstinumas, 
reikalingas veiksmingam valdymui.

Or. it

Pakeitimas 398
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT valdymą atliks specialiai tam 
pasamdytas personalas, įskaitant, jei 
reikės, pareigūnus iš ES institucijų, ir šis 
valdymas apims tik tikruosius 
administracinius poreikius, kad būtų 
užtikrintas stabilumas ir tęstinumas, 
reikalingas veiksmingam valdymui.

EMTT valdymą atliks pareigūnai, jau 
dirbantys ES institucijose, ir šis valdymas 
apims tik tikruosius administracinius 
poreikius, kad būtų užtikrintas stabilumas 
ir tęstinumas, reikalingas veiksmingam 
valdymui.

Or. it

Pakeitimas 399
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirmos pastraipos trečia įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– paskirs tikslinės įgyvendinimo struktūros 
direktorių ir aukštesnio rango darbuotojus, 
atsižvelgiant į Mokslo komiteto nuomonę;

– paskirs ir atleis tikslinės įgyvendinimo 
struktūros direktorių ir aukštesnio rango 
darbuotojus, atsižvelgiant į Mokslo 
komiteto nuomonę;

Or. fr
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Pakeitimas 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirmos pastraipos penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai informuos programos
komitetą apie EMTT veiklų įgyvendinimą;

– reguliariai informuos programos 
komitetą apie EMTT veiklų įgyvendinimą
ir rezultatus, užtikrindamas nuolatinį jų 
atnaujinimą remiantis naujausia 
informacija;

Or. en

Pakeitimas 401
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio pirmos pastraipos penkta įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– reguliariai informuos programos 
komitetą apie EMTT veiklų įgyvendinimą;

– reguliariai informuos programos 
komitetą, Europos Parlamentą ir Tarybą
apie EMTT veiklų įgyvendinimą;

Or. it

Pagrindimas

Reikia, kad EMTT veiklos būtų skaidresnės ir veiksmingiau stebimos.

Pakeitimas 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint sėkmingai ištirti naujus pagrindus 
radikaliai skirtingoms ateities 

Norint sėkmingai ištirti naujus pagrindus 
radikaliai skirtingoms ateities 
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technologijoms, reikia paremti didelę grupę
embrioninių, rizikingų vizualinių mokslo 
ir technologijų bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų projektų. Kadangi ši 
veikla neteminė ir neprivaloma, atsiranda 
galimybė naujoms idėjoms, apimančioms 
platų spektrą temų ir disciplinų, nesvarbu, 
kur ir iš kur jos kiltų. Skatinant tokias 
trapias idėjas reikia laikytis paslankaus, 
nerizikingo ir itin tarpdisciplininio požiūrio 
į mokslinius tyrimus, kuris peržengia bet 
kokias griežtas technologinių sričių ribas. 
Siekiant turėti mokslo ir pramonės lyderių 
ateityje, taip pat svarbu pritraukti ir skatinti 
naujus potencialius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų dalyvius, tokius kaip jaunieji 
tyrėjai ir pažangiųjų technologijų MVĮ.

technologijoms, reikia paremti didelę grupę
ankstyvosios stadijos rizikingų vizualinių 
mokslo ir technologijų bendradarbiavimo 
mokslinių tyrimų projektų. Kadangi ši 
veikla neteminė ir neprivaloma, atsiranda 
galimybė naujoms idėjoms, apimančioms 
platų spektrą temų ir disciplinų, nesvarbu, 
kur ir iš kur jos kiltų. Skatinant tokias 
trapias idėjas reikia laikytis paslankaus, 
nerizikingo ir itin tarpdisciplininio požiūrio 
į mokslinius tyrimus, kuris peržengia bet 
kokias griežtas technologinių sričių ribas. 
Siekiant turėti mokslo ir pramonės lyderių 
ateityje, taip pat svarbu pritraukti ir skatinti 
naujus potencialius mokslinių tyrimų ir 
inovacijų dalyvius, tokius kaip jaunieji 
tyrėjai ir pažangiųjų technologijų MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trijų AKT ramsčių veiklos yra papildomos 
daugeliu tinklų kūrimo ir 
bendruomeninėmis veiklomis, kad būtų 
sukuriamas plataus masto ir veiksmingas 
pamatas mokslu grindžiamiems tyrimams 
kuriant ateities technologijas Europoje. Šie 
ramsčiai parems tolimesnę AKT veiklų 
plėtrą, skatins diskusijas dėl naujų 
technologijų siūlymo ir paspartins poveikį.

Trijų AKT ramsčių veiklos yra papildomos 
daugeliu tinklų kūrimo ir 
bendruomeninėmis veiklomis, kad būtų 
sukuriamas plataus masto ir veiksmingas 
pamatas mokslu grindžiamiems tyrimams 
kuriant ateities technologijas Europoje. Šie 
ramsčiai parems tolimesnę AKT veiklų 
plėtrą, skatins diskusijas dėl naujų 
technologijų siūlymo ir paspartins poveikį.
AKT veiklos turėtų būti atviros 
bendradarbiavimui su trečiosiomis 
šalimis, remiantis bendruoju interesu ir 
abipuse nauda ir sykiu apsaugant 
Europos interesus.

Or. en
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Pakeitimas 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.4 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

AKT patariamoji taryba pateiks 
suinteresuotųjų subjektų įtaką visai 
mokslinei strategijai, įskaitant darbo 
programos apibūdinimą.

Bus reikalaujama, kad Komisija dėl 
FEST programos konsultuotųsi su 
atitinkamais suinteresuotaisiais 
subjektais, įskaitant didžiausią 
kompetenciją ir atitinkamų žinių turinčius 
mokslininkus, tyrėjus ir inžinierius, kurie 
užtikrintų mokslinių tyrimų sričių 
įvairovę ir veiktų pagal asmeninį 
pajėgumą, kokia turėtų būti įtaka visai 
mokslinei strategijai. Visų pirma, bus 
konsultuojamasi dėl darbo programos 
prioritetų nustatymo ir reikalingų 
pakeitimų, įskaitant kvietimus teikti 
pasiūlymus ir kriterijus, kurie padėtų 
išvengti dubliavimosi.

Kad kuo labiau sumažintų pastangų 
dubliavimąsi, Komisija, įgyvendindama 
„Horizontą 2020“, turėtų siekti 
panaudoti, kai tik įmanoma, esamas 
konsultacijų priemones, pvz., be kita ko, 
Europos inovacijų partnerystes, Europos 
technologijų platformas ir bendrąsias 
programavimo iniciatyvas.

Or. en

Pakeitimas 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 2 punkto 2.4 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 60 proc. FEST išteklių bus skirta 
bendriems visų mažai tirtų sričių 
moksliniams tyrimams, atliekamiems 
visose srityse, vadovaujantis principu „iš 
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apačios į viršų“, ir ne daugiau kaip 
25 proc. išteklių bus sutelkta į kelių 
sudėtingų FEST pavyzdinių iniciatyvų 
vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 406
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai bus pasiekta būtent kuriant ir keliant 
daugelio aukštos kokybės pirminių 
mokymų, skirtų valstybių narių ir 
asocijuotų šalių pradedantiesiems tyrėjams 
ir doktorantams, kokybę. Suteikus 
pradedantiesiems tyrėjams įvairių įgūdžių, 
kurie leis jiems spręsti esamas ir ateityje 
galinčias iškilti problemas, ateinanti tyrėjų 
karta pasinaudos padaugėjusiomis karjeros 
galimybėmis ir viešajame ir privačiajame 
sektoriuose ir todėl padaugės jaunų 
žmonių, susižavinčių tyrėjo karjeros 
galimybėmis.

Tai bus pasiekta būtent kuriant ir keliant 
daugelio aukštos kokybės pirminių 
mokymų, skirtų valstybių narių ir 
asocijuotų šalių pradedantiesiems tyrėjams 
ir doktorantams, kokybę. Suteikus 
pradedantiesiems tyrėjams įvairių įgūdžių, 
kurie leis jiems spręsti esamas ir ateityje 
galinčias iškilti problemas, ateinanti tyrėjų 
karta pasinaudos padaugėjusiomis karjeros 
galimybėmis ir viešajame ir privačiajame 
sektoriuose, įskaitant pelno nesiekiantį 
pilietinės visuomenės sektorių, ir todėl
padaugės jaunų žmonių, susižavinčių tyrėjo 
karjeros galimybėmis.

Or. en

Pakeitimas 407
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai bus pasiekta būtent kuriant ir keliant 
daugelio aukštos kokybės pirminių

Tai bus pasiekta būtent kuriant ir keliant 
daugelio aukštos kokybės pirminių 
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mokymų, skirtų valstybių narių ir 
asocijuotų šalių pradedantiesiems tyrėjams 
ir doktorantams, kokybę. Suteikus 
pradedantiesiems tyrėjams įvairių įgūdžių, 
kurie leis jiems spręsti esamas ir ateityje 
galinčias iškilti problemas, ateinanti tyrėjų 
karta pasinaudos padaugėjusiomis karjeros 
galimybėmis ir viešajame ir privačiajame 
sektoriuose ir todėl padaugės jaunų 
žmonių, susižavinčių tyrėjo karjeros 
galimybėmis.

mokymų, skirtų valstybių narių ir 
asocijuotų šalių pradedantiesiems tyrėjams 
ir doktorantams, kokybę. Suteikus 
pradedantiesiems tyrėjams įvairių įgūdžių, 
kurie leis jiems spręsti esamas ir ateityje 
galinčias iškilti problemas, ateinanti tyrėjų 
karta pasinaudos padaugėjusiomis karjeros 
galimybėmis ir viešajame ir privačiajame 
sektoriuose ir todėl padaugės jaunų 
žmonių, susižavinčių tyrėjo karjeros 
galimybėmis. Taip pat dėl šios priežasties 
doktorantai turi būti aiškiai apibrėžti kaip 
viena iš pagrindinių naujosios švietimo, 
mokymo, jaunimo ir sporto programos, 
kurios ištekliai ir programa „Horizontas 
2020“ turi vienas kitą papildyti, tikslinių 
grupių.

Or. fr

Pakeitimas 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši politika bus įgyvendinta remiant 
Europos mastu konkurso būdu atrinktas 
mokslinių tyrimų mokymo programas, 
kurias įgyvendina universitetų partnerystės, 
mokslinių tyrimų institucijos, verslai, MVĮ 
ir kiti socialiniai ir ekonominiai dalyviai iš 
įvairių Europos ir kitų šalių. Bus remiamos 
institucijos, kurios gali pasiūlyti tokią pačią 
praturtinančią aplinką. Kad būtų 
patenkinami skirtingi poreikiai, reikės 
užtikrinti tikslų įgyvendinimo lankstumą. 
Dažniausiai sėkmingos partnerystės bus 
mokslinių tyrimų mokymo tinklai arba 
pramoniniai doktoratai, o pavienės 
institucijos dažniausiai bus susijusios su 
pažangiomis daktaro programomis. Todėl 
numatoma remti geriausius 
pradedančiuosius tyrėjus iš bet kokios 

Ši politika bus įgyvendinta remiant 
Europos mastu konkurso būdu atrinktas 
mokslinių tyrimų mokymo programas, 
kurias įgyvendina universitetų partnerystės, 
mokslinių tyrimų institucijos, verslai, MVĮ 
ir kiti socialiniai ir ekonominiai dalyviai iš 
įvairių Europos ir kitų šalių, ir taip 
sudarant tyrėjams sąlygas parengti savo 
mokslinių tyrimų programas. Bus 
remiamos institucijos, kurios gali pasiūlyti 
tokią pačią praturtinančią aplinką. Kad 
būtų patenkinami skirtingi poreikiai, reikės 
užtikrinti tikslų įgyvendinimo lankstumą. 
Dažniausiai sėkmingos partnerystės bus, be 
kita ko, mokslinių tyrimų mokymo tinklai 
arba pramoniniai doktoratai, o pavienės 
institucijos dažniausiai (bet nebūtinai) bus 
susijusios su pažangiomis daktaro 
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šalies, kad jie galėtų dalyvauti šiose 
puikiose programose.

programomis. Todėl numatoma remti 
geriausius pradedančiuosius tyrėjus iš bet 
kokios šalies, kad jie galėtų dalyvauti šiose 
puikiose programose.

Or. en

Pakeitimas 409
Giles Chichester

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši politika bus įgyvendinta remiant 
Europos mastu konkurso būdu atrinktas 
mokslinių tyrimų mokymo programas, 
kurias įgyvendina universitetų partnerystės, 
mokslinių tyrimų institucijos, verslai, MVĮ 
ir kiti socialiniai ir ekonominiai dalyviai iš 
įvairių Europos ir kitų šalių. Bus remiamos 
institucijos, kurios gali pasiūlyti tokią pačią 
praturtinančią aplinką. Kad būtų 
patenkinami skirtingi poreikiai, reikės 
užtikrinti tikslų įgyvendinimo lankstumą. 
Dažniausiai sėkmingos partnerystės bus 
mokslinių tyrimų mokymo tinklai arba 
pramoniniai doktoratai, o pavienės 
institucijos dažniausiai bus susijusios su 
pažangiomis daktaro programomis. Todėl 
numatoma remti geriausius 
pradedančiuosius tyrėjus iš bet kokios 
šalies, kad jie galėtų dalyvauti šiose 
puikiose programose.

Ši politika bus įgyvendinta remiant 
Europos mastu konkurso būdu atrinktas 
mokslinių tyrimų mokymo programas, 
kurias įgyvendina universitetų partnerystės, 
mokslinių tyrimų institucijos, verslai, MVĮ 
ir kiti socialiniai ir ekonominiai dalyviai iš 
įvairių Europos ir kitų šalių. Bus remiamos 
institucijos, kurios gali pasiūlyti tokią pačią 
praturtinančią aplinką. Kad būtų 
patenkinami skirtingi poreikiai, reikės 
užtikrinti visišką įgyvendinimo lankstumą
trukmės, priimančiosios institucijos, 
stažuotojų skaičiaus visuotinai 
patvirtintame priimančiajame tinkle ir 
projektui skiriamos lėšų sumos atžvilgiu. 
Dažniausiai sėkmingos partnerystės bus 
mokslinių tyrimų mokymo tinklai arba 
pramoniniai doktoratai ar jų junginiai kaip 
virtualūs mokymosi centrai, o pavienės 
institucijos dažniausiai bus susijusios su 
pažangiomis daktaro programomis. Todėl 
numatoma remti geriausius 
pradedančiuosius tyrėjus iš bet kokios
šalies, kad jie galėtų dalyvauti šiose 
puikiose programose.

Or. en
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Pakeitimas 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiomis mokymo programomis bus 
siekiama gerinti ir plėsti pagrindines 
mokslinių tyrimų kompetencijas, išmokant 
tyrėjus kūrybiškai mąstyti, vadovautis 
verslo logika ir suteikiant jiems naujų 
įgūdžių, kurie bus būtent tokie, kokių 
ateityje reikės darbo rinkoje. Programose 
taip pat numatoma mokyti, kaip perduoti 
tokias kompetencijas kaip, pavyzdžiui, 
darbas komandoje, gebėjimas rizikuoti, 
vadovavimas projektams, standartizavimas, 
verslumas, etika, intelektinės nuosavybės 
teisė, bendravimas ir ryšiai su visuomene.

Šiomis mokymo programomis bus 
siekiama gerinti ir plėsti pagrindines 
mokslinių tyrimų kompetencijas, sudarant 
tyrėjams sąlygas parengti savo mokslinių 
tyrimų programas, išmokant tyrėjus 
kūrybiškai mąstyti, vadovautis verslo 
logika ir suteikiant jiems naujų įgūdžių, 
kurie bus būtent tokie, kokių ateityje reikės 
darbo rinkoje. Programose taip pat 
numatoma mokyti, kaip perduoti tokias 
kompetencijas kaip, pavyzdžiui, darbas 
komandoje, gebėjimas rizikuoti, 
vadovavimas projektams, standartizavimas, 
verslumas, etika, intelektinės nuosavybės 
teisė, bendravimas ir ryšiai su visuomene.

Or. en

Pakeitimas 411
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiomis mokymo programomis bus 
siekiama gerinti ir plėsti pagrindines 
mokslinių tyrimų kompetencijas, išmokant 
tyrėjus kūrybiškai mąstyti, vadovautis 
verslo logika ir suteikiant jiems naujų 
įgūdžių, kurie bus būtent tokie, kokių 
ateityje reikės darbo rinkoje. Programose 
taip pat numatoma mokyti, kaip perduoti 
tokias kompetencijas kaip, pavyzdžiui, 
darbas komandoje, gebėjimas rizikuoti, 
vadovavimas projektams, standartizavimas, 
verslumas, etika, intelektinės nuosavybės 

Šiomis mokymo programomis bus 
siekiama gerinti ir plėsti pagrindines 
mokslinių tyrimų kompetencijas, išmokant 
tyrėjus kūrybiškai mąstyti, vadovautis 
verslo logika ir suteikiant jiems naujų 
įgūdžių, kurie bus būtent tokie, kokių 
ateityje reikės darbo rinkoje. Programose 
taip pat numatoma mokyti, kaip perduoti 
tokias kompetencijas kaip, pavyzdžiui, 
darbas komandoje, gebėjimas rizikuoti, 
vadovavimas projektams, standartizavimas, 
verslumas, etika, intelektinės nuosavybės 
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teisė, bendravimas ir ryšiai su visuomene. teisė (INT), bendravimas ir ryšiai su 
visuomene.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti pateikta santrumpų reikšmė.

Pakeitimas 412
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi būti patraukli geriausiems 
tyrėjams, tiek Europos tiek ne Europos. To 
bus pasiekiama būtent remiant patrauklias 
karjeros galimybes patyrusiems tyrėjams 
tiek viešajame tiek privačiame sektoriuose 
ir skatinant juos judėti tarp šalių, sektorių ir 
disciplinų, kad padidintų savo kūrybinį ir 
inovacinį potencialą.

Europa turi būti patraukli geriausiems 
tyrėjams, tiek Europos tiek ne Europos. To 
bus pasiekiama būtent remiant patrauklias 
karjeros galimybes patyrusiems tyrėjams 
tiek viešajame tiek privačiame sektoriuose, 
įskaitant pelno nesiekiantį pilietinės 
visuomenės sektorių, ir skatinant juos 
judėti tarp šalių, sektorių ir disciplinų, kad 
padidintų savo kūrybinį ir inovacinį 
potencialą.

Or. en

Pakeitimas 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi būti patraukli geriausiems 
tyrėjams, tiek Europos tiek ne Europos. To 
bus pasiekiama būtent remiant patrauklias 
karjeros galimybes patyrusiems tyrėjams 
tiek viešajame tiek privačiame sektoriuose 

Europa turi būti patraukli geriausiems 
tyrėjams, tiek Europos tiek ne Europos. To 
bus pasiekiama būtent remiant patrauklias 
karjeros galimybes ankstyvosios stadijos 
tyrimus atliekantiems ir patyrusiems 
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ir skatinant juos judėti tarp šalių, sektorių ir 
disciplinų, kad padidintų savo kūrybinį ir 
inovacinį potencialą.

tyrėjams tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose ir skatinant juos judėti tarp 
šalių, sektorių ir disciplinų, kad padidintų 
savo kūrybinį ir inovacinį potencialą.

Or. en

Pakeitimas 414
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus.
Siekiant skatinti tyrėjų judėjimą į mažiau 
išsivysčiusių regionų institucijas, taip pat 
turėtų būti galimybė gauti papildomą 
finansavimą. Jie taip pat bus skatinami 
judėti iš viešojo sektoriaus į privatų 
sektorių ir atvirkščiai remiant laikinus 
paskyrimus. Galėdami dirbti ne visą darbo 
dieną, tyrėjai galės dirbti tiek viešajame 
tiek privačiame sektoriuose vienu metu ir 
todėl padidės galimybių perduoti žinias iš 
vieno sektoriaus į kitą, taip pat bus 
skatinamas naujų veiklų kūrimas. Tokios 
konkretiems poreikiams pritaikytos 
mokslinių tyrimų galimybės padės 
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sektoriuose. perspektyviems tyrėjams tapti visiškai 
nepriklausomiems ir išbandyti karjerą tiek 
viešajame tiek privačiame sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 415
András Gyürk

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose.

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ , mokslinių 
tyrimų infrastruktūroje, EIT žinių ir 
inovacijų bendrijose ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
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sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 416
Marisa Matias

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose.

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ, pilietinės 
visuomenės organizacijose ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose.

Or. en
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Pakeitimas 417
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose.

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ, pilietinės 
visuomenės organizacijose ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose.

Or. en
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Pakeitimas 418
Ioannis A. Tsoukalas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose.

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų ir padalinių kūrimas. Tokios 
konkretiems poreikiams pritaikytos 
mokslinių tyrimų galimybės padės 
perspektyviems tyrėjams tapti visiškai 
nepriklausomiems ir išbandyti karjerą tiek 
viešajame tiek privačiame sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Perspektyviausi patyrę tyrėjai, kurie nori 
tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose.

Perspektyviausi patyrę ir ankstyvosios 
stadijos tyrimus atliekantys tyrėjai, kurie 
nori tobulinti savo įgūdžius pasinaudoję 
tarptautinio judumo galimybe bus 
finansuojami nepaisant jų tautybės. Jie, taip 
pat net ir patys jauniausi tyrėjai, ką tik gavę 
daktaro laipsnį arba turėję panašios 
patirties, gali būti remiami visais 
skirtingais jų karjeros etapais. Šie tyrėjai 
bus finansuojami su sąlyga, kad jie judės iš 
vienos šalies į kitą, kad išplėstų savo 
gebėjimų įvairovę ir pagilintų žinias 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
institucijose, versluose, MVĮ ar kituose jų 
pasirinktuose socialiniuose bei 
ekonominiuose dalyviuose, dirbančiuose su 
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektais, 
kurie atitinka jų reikalavimus ir interesus. 
Jie taip pat bus skatinami judėti iš viešojo 
sektoriaus į privatų sektorių ir atvirkščiai 
remiant laikinus paskyrimus. Galėdami 
dirbti ne visą darbo dieną, tyrėjai galės 
dirbti tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose vienu metu ir todėl padidės 
galimybių perduoti žinias iš vieno 
sektoriaus į kitą, taip pat bus skatinamas 
naujų veiklų kūrimas. Tokios konkretiems 
poreikiams pritaikytos mokslinių tyrimų 
galimybės padės perspektyviems tyrėjams 
tapti visiškai nepriklausomiems ir išbandyti 
karjerą tiek viešajame tiek privačiame 
sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant iki galo išnaudoti esamą tyrėjų 
potencialą, taip pat bus remiamos 
galimybės iš naujo pradėti tyrėjo karjerą po 
pertraukos.

Siekiant iki galo išnaudoti esamą tyrėjų 
potencialą, bus remiamos galimybės iš 
naujo pradėti tyrėjo karjerą po pertraukos.
Taip pat bus remiama tyrėjų reintegracija 
į ilgesnio laikotarpio mokslinių tyrimų 
postus Europoje, įskaitant reintegraciją 
kilmės šalyje, po to, kai tyrėjas įgyja 
tarptautinio judumo patirties. Judumas ir 
tyrėjų karjeros plėtojimo galimybės turėtų 
būti skatinami propaguojant tokias 
priemones kaip dabartinis EURAXESS 
tinklas.

Or. en

Pakeitimas 421
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenės uždaviniai tampa vis labiau
globalū ir norint juoišspręsti būtinas 
bendradarbiavimas tarp valstybių ir tarp 
sektorių. Todėl mokslinių tyrimų žinių ir 
idėjų pateikimas rinkai yra labai svarbus ir 
gali būti pasiekiamas tik sujungiant 
žmones. Tai bus skatinama remiant lankstų 
apsikeitimą aukštos kvalifikacijos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbuotojais 
tarp sektorių, šalių ir disciplinų.

Visuomenės uždaviniai tampa vis labiau
globalūs ir norint juos sėkmingai spręsti
būtinas bendradarbiavimas tarp valstybių ir 
tarp sektorių. Todėl mokslinių tyrimų žinių 
ir idėjų pateikimas visuomenei ir rinkai yra 
labai svarbus ir gali būti pasiekiamas tik 
sujungiant žmones. Tai bus skatinama 
remiant lankstų apsikeitimą aukštos 
kvalifikacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
darbuotojais tarp sektorių, šalių ir 
disciplinų.

Or. en

Pakeitimas 422
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuomenės uždaviniai tampa vis labiau 
globalū ir norint juoišspręsti būtinas 
bendradarbiavimas tarp valstybių ir tarp 
sektorių. Todėl mokslinių tyrimų žinių ir 
idėjų pateikimas rinkai yra labai svarbus ir 
gali būti pasiekiamas tik sujungiant 
žmones. Tai bus skatinama remiant lankstų 
apsikeitimą aukštos kvalifikacijos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbuotojais 
tarp sektorių, šalių ir disciplinų.

Visuomenės uždaviniai tampa vis labiau 
globalūs ir norint juos sėkmingai spręsti
būtinas bendradarbiavimas tarp valstybių ir 
tarp sektorių. Todėl mokslinių tyrimų žinių 
ir idėjų pateikimas visuomenei ir rinkai yra 
labai svarbus ir gali būti pasiekiamas tik 
sujungiant žmones. Tai bus skatinama 
remiant lankstų apsikeitimą aukštos 
kvalifikacijos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
darbuotojais tarp sektorių, šalių ir 
disciplinų.

Or. en

Pakeitimas 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 
tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad 
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojai, nuo pačių jauniausių
(ką tik studijas baigusiųjų) iki pačių 
vyriausių (vadovų), įskaitant ir 
administracijos ir techninius darbuotojus, 
galės tuo pasinaudoti bet kuriuo karjeros 
metu.

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 
tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad 
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojai, nuo pačių jauniausių
(ką tik studijas baigusiųjų) iki pačių 
vyriausių (vadovų), įskaitant ir 
administracijos ir techninius darbuotojus, 
galės tuo pasinaudoti bet kuriuo karjeros 
metu. Šiuo požiūriu pramoninių doktoratų 
programos turėtų būti stiprinamos kaip 
svarbus elementas, kad tyrėjų 
bendruomenėje būtų skatinamas 
inovacijų siekis ir sukurti glaudesni 
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pramonės ir akademikų ryšiai.

Or. en

Pakeitimas 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 
tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad 
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojai, nuo pačių jauniausių
(ką tik studijas baigusiųjų) iki pačių 
vyriausių (vadovų), įskaitant ir 
administracijos ir techninius darbuotojus, 
galės tuo pasinaudoti bet kuriuo karjeros 
metu.

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 
tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad 
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Bus imtasi specialių 
priemonių siekiant stiprinti besivystančių 
šalių mokslinių tyrimų pajėgumą. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų darbuotojai, 
nuo pačių jauniausių (ką tik studijas 
baigusiųjų) iki pačių vyriausių (vadovų), 
įskaitant ir administracijos ir techninius 
darbuotojus, galės tuo pasinaudoti bet 
kuriuo karjeros metu.

Or. fr

Pagrindimas

ES tikslas, kaip apibrėžta 3.2. punkte, „Mokslo pažangumo puoselėjimas, skatinant judumą 
tarp valstybių ir sektorių“, pritraukti geriausius tyrėjus iš už Europos ribų yra nesuprantamas 
etiniu požiūriu, jei nėra dedamos tikros lygiavertės pastangos sustiprinti mokslinių tyrimų 
pajėgumą besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 425
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 
tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad 
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojai, nuo pačių jauniausių
(ką tik studijas baigusiųjų) iki pačių 
vyriausių (vadovų), įskaitant ir 
administracijos ir techninius darbuotojus, 
galės tuo pasinaudoti bet kuriuo karjeros 
metu.

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 
tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Bus imtasi specialių 
priemonių siekiant stiprinti besivystančių 
šalių mokslinių tyrimų pajėgumą. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų darbuotojai, 
nuo pačių jauniausių (ką tik studijas 
baigusiųjų) iki pačių vyriausių (vadovų), 
įskaitant ir administracijos ir techninius 
darbuotojus, galės tuo pasinaudoti bet 
kuriuo karjeros metu.

Or. fr

Pagrindimas

ES tikslas, kaip apibrėžta 3.2. punkte, „Mokslo pažangumo puoselėjimas, skatinant judumą 
tarp valstybių ir sektorių“, pritraukti geriausius tyrėjus iš už Europos ribų yra nesuprantamas 
etiniu požiūriu, jei nėra dedamos tikros lygiavertės pastangos sustiprinti mokslinių tyrimų 
pajėgumą besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 426
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 
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tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad 
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojai, nuo pačių jauniausių
(ką tik studijas baigusiųjų) iki pačių 
vyriausių (vadovų), įskaitant ir 
administracijos ir techninius darbuotojus, 
galės tuo pasinaudoti bet kuriuo karjeros 
metu.

tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad 
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Bus imtasi specialių 
priemonių siekiant stiprinti besivystančių 
šalių mokslinių tyrimų pajėgumą. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų darbuotojai, 
nuo pačių jauniausių (ką tik studijas 
baigusiųjų) iki pačių vyriausių (vadovų), 
įskaitant ir administracijos ir techninius 
darbuotojus, galės tuo pasinaudoti bet 
kuriuo karjeros metu.

Or. fr

Pakeitimas 427
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 
tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad 
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojai, nuo pačių jauniausių
(ką tik studijas baigusiųjų) iki pačių 
vyriausių (vadovų), įskaitant ir 
administracijos ir techninius darbuotojus, 
galės tuo pasinaudoti bet kuriuo karjeros 
metu.

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ, mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų, EIT žinių ir inovacijų 
bendrijų ir kitų socialinių bei ekonominių 
dalyvių Europoje, taip pat tarp Europos ir 
trečiojo pasaulio šalių, kad būtų 
stiprinamas tarptautinis bendradarbiavimas. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų darbuotojai, 
nuo pačių jauniausių (ką tik studijas 
baigusiųjų) iki pačių vyriausių (vadovų), 
įskaitant ir administracijos ir techninius 
darbuotojus, galės tuo pasinaudoti bet 
kuriuo karjeros metu.

Or. en

Pakeitimas 428
Marisa Matias
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 
tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad 
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojai, nuo pačių jauniausių
(ką tik studijas baigusiųjų) iki pačių 
vyriausių (vadovų), įskaitant ir 
administracijos ir techninius darbuotojus, 
galės tuo pasinaudoti bet kuriuo karjeros 
metu.

Europos finansavimas bus skiriamas remti 
trumpalaikius apsikeitimus mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbuotojais tarp 
universitetų partnerysčių, mokslinių tyrimų 
institucijų, verslų, MVĮ, pilietinės 
visuomenės organizacijų ir kitų socialinių 
bei ekonominių dalyvių Europoje, taip pat 
tarp Europos ir trečiojo pasaulio šalių, kad 
būtų stiprinamas tarptautinis 
bendradarbiavimas. Mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbuotojai, nuo pačių jauniausių
(ką tik studijas baigusiųjų) iki pačių 
vyriausių (vadovų), įskaitant ir 
administracijos ir techninius darbuotojus, 
galės tuo pasinaudoti bet kuriuo karjeros 
metu.

Or. en

Pakeitimas 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima veiksmingai išspręsti 
problemą, būtina kontroliuoti progresą. Ši 
programa parems rodiklių plėtrą ir su 
tyrėju judumu, įgūdžiais ir karjeromis 
susijusios informacijos analizę, siekiant 
pastebėti Marie Curie veiksmų spragas ir 
sustiprinti šių veiksmų poveikį. Šios 
veiklos bus įgyvendinamos siekiant 
sąveikos ir glaudaus sujungimo su politikos 
paramos veiksmais tyrėjams, jų 
darbdaviams ir rėmėjams, kaip nurodyta
„Šiuolaikiškos ir saugios visuomenės be 
atskirties“ projekte. Specialieji veiksmai 
bus finansuojami siekiant paremti 

Kad būtų galima veiksmingai išspręsti 
problemą, būtina kontroliuoti progresą. Ši 
programa parems rodiklių plėtrą ir su 
tyrėju judumu, įgūdžiais ir karjeromis 
susijusios informacijos analizę, siekiant 
pastebėti Marie Curie veiksmų spragas ir 
sustiprinti šių veiksmų poveikį. Šios 
veiklos bus įgyvendinamos siekiant 
sąveikos ir glaudaus sujungimo su politikos 
paramos veiksmais tyrėjams, jų 
darbdaviams ir rėmėjams, kaip nurodyta
„Šiuolaikiškos ir saugios visuomenės be 
atskirties“ projekte. Specialieji veiksmai 
bus finansuojami siekiant paremti 
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iniciatyvas ir atkreipti dėmesį į tyrėjo 
karjeros svarbą ir platinti mokslinių tyrimų 
ir inovacijų rezultatus, gautus dirbant pagal 
Marie Curie veiksmus.

iniciatyvas ir atkreipti dėmesį į tyrėjo 
karjeros svarbą, padėti tiems, kurie grįžta į 
darbą po karjeros pertraukos, ir platinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus, 
gautus dirbant pagal Marie Curie
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 430
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.5 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų galima veiksmingai išspręsti 
problemą, būtina kontroliuoti progresą. Ši 
programa parems rodiklių plėtrą ir su 
tyrėju judumu, įgūdžiais ir karjeromis 
susijusios informacijos analizę, siekiant 
pastebėti Marie Curie veiksmų spragas ir 
sustiprinti šių veiksmų poveikį. Šios 
veiklos bus įgyvendinamos siekiant 
sąveikos ir glaudaus sujungimo su politikos 
paramos veiksmais tyrėjams, jų 
darbdaviams ir rėmėjams, kaip nurodyta
„Šiuolaikiškos ir saugios visuomenės be 
atskirties“ projekte. Specialieji veiksmai 
bus finansuojami siekiant paremti 
iniciatyvas ir atkreipti dėmesį į tyrėjo 
karjeros svarbą ir platinti mokslinių tyrimų 
ir inovacijų rezultatus, gautus dirbant pagal 
Marie Curie veiksmus.

Kad būtų galima veiksmingai išspręsti 
problemą, būtina kontroliuoti progresą. Ši 
programa parems rodiklių plėtrą ir su 
tyrėju judumu, įgūdžiais ir karjeromis 
susijusios informacijos analizę, siekiant 
pastebėti Marie Curie veiksmų spragas ir 
sustiprinti šių veiksmų poveikį. Šios 
veiklos bus įgyvendinamos siekiant 
sąveikos ir glaudaus sujungimo su politikos 
paramos veiksmais tyrėjams, jų 
darbdaviams ir rėmėjams, kaip nurodyta
„Mokslas visuomenėje ir visuomenei“ 
projekte. Specialieji veiksmai bus 
finansuojami siekiant paremti iniciatyvas ir 
atkreipti dėmesį į tyrėjo karjeros svarbą ir 
platinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus, gautus dirbant pagal Marie 
Curie veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.6 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Marie Curie veiksmai bus atviri ir sieks 
pasiūlyti mokymo ir karjeros plėtros 
galimybių veiklų visose mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityse, minimose sutartyje, 
nuo paprastų mokslinių tyrimų iki rinkos 
užėmimo ir inovacijų paslaugų. Mokslinių 
tyrimų ir inovacijų laukus ir sektorius 
pasirinks kandidatai laisva valia.

Marie Curie veiksmai bus atviri ir sieks 
pasiūlyti mokymo ir karjeros plėtros 
galimybių veiklų visose mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srityse, minimose sutartyje, 
nuo paprastų mokslinių tyrimų, įskaitant 
socialinius ir humanitarinius mokslus, iki 
rinkos užėmimo ir inovacijų paslaugų. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų laukus ir 
sektorius pasirinks kandidatai laisva valia.

Or. en

Pakeitimas 432
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.6 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant visas pirmiau nurodytas veiklas 
bus kreipiamas dėmesys į tai, kad būtų 
skatinamas aktyvus įmonių dalyvavimas, 
ypač MVĮ, taip pat ir kitų socialinių ir 
ekonominių dalyvių aktyvumas, kad būtų 
sėkmingai įgyvendinama Marie Curie
politika ir stiprinama jos įtaka. Marie Curie
politika skatinamas aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų organizacijų ir privataus 
sektoriaus bendradarbiavimas, atsižvelgiant 
į intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.

Vykdant visas pirmiau nurodytas veiklas 
bus kreipiamas dėmesys į tai, kad būtų 
skatinamas aktyvus įmonių dalyvavimas, 
ypač MVĮ, pilietinės visuomenės 
organizacijų, taip pat ir kitų socialinių ir 
ekonominių dalyvių aktyvumas, kad būtų 
sėkmingai įgyvendinama Marie Curie
politika ir stiprinama jos įtaka. Marie Curie
politika skatinamas aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų organizacijų ir privataus 
sektoriaus bendradarbiavimas, atsižvelgiant 
į intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 433
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.6 papunkčio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant visas pirmiau nurodytas veiklas 
bus kreipiamas dėmesys į tai, kad būtų 
skatinamas aktyvus įmonių dalyvavimas, 
ypač MVĮ, taip pat ir kitų socialinių ir 
ekonominių dalyvių aktyvumas, kad būtų 
sėkmingai įgyvendinama Marie Curie
politika ir stiprinama jos įtaka. Marie Curie
politika skatinamas aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų organizacijų ir privataus 
sektoriaus bendradarbiavimas, atsižvelgiant 
į intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.

Vykdant visas pirmiau nurodytas veiklas 
bus kreipiamas dėmesys į tai, kad būtų 
skatinamas aktyvus įmonių dalyvavimas, 
ypač MVĮ, pilietinės visuomenės 
organizacijų, taip pat ir kitų socialinių ir 
ekonominių dalyvių aktyvumas, kad būtų 
sėkmingai įgyvendinama Marie Curie
politika ir stiprinama jos įtaka. Marie Curie
politika skatinamas aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų organizacijų ir privataus 
sektoriaus bendradarbiavimas, atsižvelgiant 
į intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.6 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint atvirai priimti visas talentų rūšis, 
bus užtikrinamos bendrai visiems taikomos 
priemonės apsisaugoti nuo bet kokio 
neteisėto naudojimosi finansavimu, 
pavyzdžiui, skatinant lygias galimybes 
visoms Marie Curie politikos priemonėms
ir nustatant moterų ir vyrų dalyvavimo 
proporcijas. Be to taip pat bus numatyti 
veiksmai, kurie skirti palengvinti stabilesnę 
mokslo darbuotojų karjeros raidą ir 
užtikrinti, kad mokslo darbuotojai išlaikytų 
tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą, atsižvelgiant į šeimyninę 
padėtį, ir padėti darbuotojams po 
pertraukos tęsti karjerą mokslinių tyrimų 
srityje. Visi finansuojami dalyviai turės 
patvirtinti ir laikytis Europos mokslininkų 
chartijos ir Mokslo darbuotojų samdymo 
taisyklių principų, kuriais skatinamas 
atviras priėmimas į darbą ir patrauklios 

Norint atvirai priimti visas talentų rūšis, 
bus užtikrinamos bendrai visiems taikomos 
priemonės apsisaugoti nuo bet kokio 
neteisėto naudojimosi finansavimu, 
pavyzdžiui, skatinant lygias galimybes 
visoms Marie Curie politikos priemonėms,
nustatant moterų ir vyrų dalyvavimo 
proporcijas ir padedant tiems, kurie grįžta 
į darbą po karjeros pertraukos. Be to taip 
pat bus numatyti veiksmai, kurie skirti 
palengvinti stabilesnę mokslo darbuotojų 
karjeros raidą ir užtikrinti, kad mokslo 
darbuotojai išlaikytų tinkamą darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, 
atsižvelgiant į šeimyninę padėtį, ir padėti 
darbuotojams po pertraukos tęsti karjerą 
mokslinių tyrimų srityje. Visi finansuojami 
dalyviai turės patvirtinti ir laikytis Europos 
mokslininkų chartijos ir Mokslo darbuotojų 
samdymo taisyklių principų, kuriais 
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darbo sąlygos. skatinamas atviras priėmimas į darbą ir 
patrauklios darbo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 435
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.6 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint atvirai priimti visas talentų rūšis, 
bus užtikrinamos bendrai visiems taikomos 
priemonės apsisaugoti nuo bet kokio 
neteisėto naudojimosi finansavimu, 
pavyzdžiui, skatinant lygias galimybes 
visoms Marie Curie politikos priemonėms 
ir nustatant moterų ir vyrų dalyvavimo 
proporcijas. Be to taip pat bus numatyti 
veiksmai, kurie skirti palengvinti stabilesnę 
mokslo darbuotojų karjeros raidą ir 
užtikrinti, kad mokslo darbuotojai išlaikytų 
tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą, atsižvelgiant į šeimyninę 
padėtį, ir padėti darbuotojams po 
pertraukos tęsti karjerą mokslinių tyrimų 
srityje. Visi finansuojami dalyviai turės 
patvirtinti ir laikytis Europos mokslininkų 
chartijos ir Mokslo darbuotojų samdymo 
taisyklių principų, kuriais skatinamas 
atviras priėmimas į darbą ir patrauklios 
darbo sąlygos.

Norint atvirai priimti visas talentų rūšis, 
bus užtikrinamos bendrai visiems taikomos 
priemonės apsisaugoti nuo bet kokio 
neteisėto naudojimosi finansavimu, 
pavyzdžiui, skatinant lygias galimybes 
visoms Marie Curie politikos priemonėms 
ir nustatant tiek moterų, tiek vyrų 
dalyvavimo proporcijas. Be to taip pat bus 
numatyti veiksmai, kurie skirti palengvinti 
stabilesnę mokslo darbuotojų karjeros raidą 
ir užtikrinti, kad mokslo darbuotojai 
išlaikytų tinkamą darbo ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyrą, atsižvelgiant į 
šeimyninę padėtį, ir padėti darbuotojams 
po pertraukos tęsti karjerą mokslinių 
tyrimų srityje. Visi finansuojami dalyviai 
turės patvirtinti ir laikytis Europos 
mokslininkų chartijos ir Mokslo darbuotojų 
samdymo taisyklių principų, kuriais 
skatinamas atviras priėmimas į darbą ir 
patrauklios darbo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 3 punkto 3.6 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviui, kuriam suteiktas finansavimas 
pagal Marie Curie veiksmus, turėtų būti 
sudaryta galimybė pratęsti finansavimą 
papildomam 12 mėnesių laikotarpiui, jei 
tai būtina siekiant užbaigti mokslinių 
tyrimų projektą.

Or. en

Pakeitimas 437
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ekspertų tinklas
Veiklų tikslas bus sumažinti mokslinę ir 
techninę nelygybę Sąjungoje ir taip 
prisidėti prie bendro mokslinių ir 
technologinių tyrimų veiksmingumo ir 
pažangumo visose valstybėse narėse.
5.1 Konkretūs tikslai ir metodas
Kaip parama kai kurių Sąjungos regionų, 
kuriuose rezultatų mažiau, mokslo ir 
technologijų sektorių restruktūrizacijai, 
taip pat siekiant sustiprinti bendrą 
Sąjungos pažangiųjų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų pajėgumą, bus teikiama parama 
pažangiųjų mokslinių tyrimų centrams, 
kad jie geriau panaudotų savo pajėgumą 
Europos ekonominio ir socialinio 
vystymosi naudai.
Tai bus padaryta sudarant sąlygas 
pažangiųjų mokslinių tyrimų centrams 
mažiau išsivysčiusiuose mokslo srityje 
Sąjungos regionuose užmegzti arba 
pagerinti ryšius su kitais pažangiųjų
mokslinių tyrimų centrais kituose 
Sąjungos regionuose sudarant tinklo ir 
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partnerystės susitarimus ir padidinti savo 
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumą 
iki partnerių lygio.
Tai taip pat sudarys sąlygas kai kurioms 
mokslinių tyrimų bendruomenėms 
aktyviau dalyvauti „Horizonte 2020“, taip 
prisidedant prie reikalingo šio dalyvavimo 
apimties didinimo.
5.2 Konkretūs įgyvendinimo aspektai
Veikla apima visas mokslo ir technologijų 
sritis.
Sąjungos finansavimu bus remiami 
tinklai, jungiantys bent tris mokslinių 
tyrimų ir (arba) technologijų centrus, 
sutelkiančius teorinius ir taikomuosius 
mokslinius tyrimus gamtos, socialinių ir 
ekonomikos mokslų srityse.
Vienas iš centrų turi būti įsteigtas mažiau 
mokslo srityje išsivysčiusioje Sąjungos 
šalyje arba atokiausiame regione. Mažiau 
mokslo srityje išsivysčiusi šalis 
apibrėžiama remiantis jos dalyvavimo 
lygiu ankstesnėje 7-ojoje bendrojoje 
programoje: valstybė narė, kurios 7-ojoje 
bendrojoje programoje atrinktų projektų 
skaičius yra mažesnis nei du projektai 
1 000 000 gyventojų, atitinka šios veiklos 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 438
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1.1. Naujų pasaulinio lygio mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų vystymas

4.1.1. Pasaulinio lygio mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų vystymas

Or. fr
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Pagrindimas

Septintojoje mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bendrojoje programoje numatyta 
parama tiek naujoms, tiek esamoms infrastruktūroms; tai racionalus požiūris. Išbraukus žodį 
„naujų“ iš pavadinimo, tai reikštų, kad galima ir toliau teikti paramą esamoms 
infrastruktūroms. Parama prisitaikymo priemonėms, kad esamos infrastruktūros atitiktų 
dabartinius poreikius, sutaupytų laiko ir pinigų.

Pakeitimas 439
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – užtikrinti infrastruktūrų, nurodytų 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
strategijos forume (EMTISF) ir kitose 
pasaulinio lygio mokslinių tyrimų 
infrastruktūrose, kurios padės Europai 
spręsti pagrindines mokslo, pramonės ir 
visuomenės uždavinius, įgyvendinimą, 
ilgalaikį tvarumą ir efektyvų veikimą. Šis 
tikslas siejamas konkrečiai su tomis 
infrastruktūromis, kurios nustatinėja arba 
nustatė valdymą, pvz., pagal Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
konsorciumą (EMTIK) arba kitą lygią 
struktūrą Europos arba tarptautiniu 
lygmeniu.

Tikslas – užtikrinti infrastruktūrų, nurodytų 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
strategijos forume (EMTISF) ir kitose 
pasaulinio lygio mokslinių tyrimų 
infrastruktūrose, įskaitant išskirtines 
europinę vertę turinčias regionines 
infrastruktūras, kurios padės Europai 
spręsti pagrindines mokslo, pramonės ir 
visuomenės uždavinius, įgyvendinimą, 
ilgalaikį tvarumą ir efektyvų veikimą. Šis 
tikslas siejamas konkrečiai su tomis 
infrastruktūromis, kurios nustatinėja arba 
nustatė valdymą, pvz., pagal Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
konsorciumą (EMTIK) arba kitą lygią 
struktūrą Europos arba tarptautiniu 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – užtikrinti infrastruktūrų, nurodytų 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
strategijos forume (EMTISF) ir kitose 
pasaulinio lygio mokslinių tyrimų 
infrastruktūrose, kurios padės Europai 
spręsti pagrindines mokslo, pramonės ir 
visuomenės uždavinius, įgyvendinimą, 
ilgalaikį tvarumą ir efektyvų veikimą. Šis 
tikslas siejamas konkrečiai su tomis 
infrastruktūromis, kurios nustatinėja arba 
nustatė valdymą, pvz., pagal Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
konsorciumą (EMTIK) arba kitą lygią 
struktūrą Europos arba tarptautiniu 
lygmeniu.

Tikslas – užtikrinti infrastruktūrų, nurodytų 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
strategijos forume (EMTISF) ir kitose
esamose Europoje įsteigtose pasaulinio 
lygio mokslinių tyrimų infrastruktūrose, 
kurios padės Europai spręsti pagrindines 
mokslo, pramonės ir visuomenės 
uždavinius, įgyvendinimą, ilgalaikį 
tvarumą ir efektyvų veikimą. Šis tikslas 
siejamas konkrečiai su tomis 
infrastruktūromis, kurios nustatinėja arba 
nustatė valdymą, pvz., pagal Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
konsorciumą (EMTIK) arba kitą lygią 
struktūrą Europos arba tarptautiniu 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat turėtų būti remiamos mokslinių 
tyrimų infrastruktūros, kurių nėra 
EMTISF sąraše, tačiau kurios atlieka 
svarbų tarpregioninio masto vaidmenį.
„Horizontas 2020“ taip pat turėtų remti 
tarptautinį bendradarbiavimą, jei jis 
susijęs su mokslinių tyrimų 
infrastruktūra.
Europos Komisija padeda valstybėms 
narėms, kai jos deda pastangas 
optimizuoti savo mokslinių tyrimų 
įstaigas, ir įsteigia visos ES duomenų apie 
atviras ir prieinamas regionines 
mokslinių tyrimų infrastruktūras bazę.
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Or. en

Pakeitimas 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veikimo fazė (pvz., prieiga, duomenų 
tvarkymas, informavimas, mokymas ir 
tarptautinio bendradarbiavimo veiklos).

(c) veikimo fazė (pvz., prieiga, duomenų 
tvarkymas, informavimas, mokymas ir 
tarptautinio bendradarbiavimo veiklos), 
įskaitant paramą veiklos palaikymo 
išlaidoms, siekiant užtikrinti tvarumą ir 
aukščiausią kokybę.

Or. en

Pakeitimas 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veikimo fazė (pvz., prieiga, duomenų 
tvarkymas, informavimas, mokymas ir 
tarptautinio bendradarbiavimo veiklos).

(c) veikimo fazė (pvz., Europos lygmens 
koordinavimo veikla, tarptautinė prieiga, 
duomenų tvarkymas, informavimas, 
mokymas ir tarptautinio bendradarbiavimo 
veiklos).

Or. en

Pakeitimas 444
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.1 dalies antros pastraipos c a punktas 
(naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) pertvarkymo fazė (pvz., prisitaikymo 
priemonės, siekiant užtikrinti, kad esamos 
infrastruktūros veiksmingiau atitiktų 
strateginius poreikius). 

Or. fr

Pagrindimas

Septintojoje mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros bendrojoje programoje numatyta 
parama tiek naujoms, tiek esamoms infrastruktūroms; tai racionalus požiūris. Išbraukus žodį 
„naujų“ iš pavadinimo, tai reikštų, kad galima ir toliau teikti paramą esamoms 
infrastruktūroms. Parama prisitaikymo priemonėms, kad esamos infrastruktūros atitiktų 
dabartinius poreikius, sutaupytų laiko ir pinigų.

Pakeitimas 445
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga rems tinklus, kurie 
Europos mastu sujungia ir integruoja 
pagrindines nacionalinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūras. Jos bus finansuojamos 
būtent dėl to, kad būtų prieinamos tyrėjams 
iš kitų šalių ir būtų patalpintos internete ir 
kad būtų suderintos ir patobulintos 
infrastruktūrų teikiamos paslaugos. Šios 
paramos reikės maždaug šimtui 
infrastruktūrų tinklų visuose mokslo ir 
technologijų srityse, kuriais per metus 
pasinaudoja iki dvidešimties tūkstančių 
tyrėjų.

Europos Sąjunga rems tinklus, kurie 
Europos mastu sujungia ir integruoja 
pagrindines nacionalinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūras, ypatingą dėmesį skirdama 
ES-15 ir ES-12 valstybių narių mokslo 
bendruomenių tinklų ir integracijos 
skatinimui, panaudodama, pvz., labiau 
integruotą mokslinių tyrimų 
infrastruktūros panoramą. Jos bus 
finansuojamos būtent dėl to, kad būtų 
prieinamos tyrėjams iš kitų šalių ir būtų 
patalpintos internete ir kad būtų suderintos 
ir patobulintos infrastruktūrų teikiamos 
paslaugos. Šios paramos reikės maždaug 
šimtui infrastruktūrų tinklų visuose mokslo 
ir technologijų srityse, kuriais per metus 
pasinaudoja iki dvidešimties tūkstančių 
tyrėjų.

Or. en
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Pakeitimas 446
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga rems tinklus, kurie 
Europos mastu sujungia ir integruoja 
pagrindines nacionalinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūras. Jos bus finansuojamos 
būtent dėl to, kad būtų prieinamos tyrėjams 
iš kitų šalių ir būtų patalpintos internete ir 
kad būtų suderintos ir patobulintos 
infrastruktūrų teikiamos paslaugos. Šios 
paramos reikės maždaug šimtui 
infrastruktūrų tinklų visuose mokslo ir 
technologijų srityse, kuriais per metus 
pasinaudoja iki dvidešimties tūkstančių 
tyrėjų.

Europos Sąjunga rems tinklus, kurie 
Europos mastu sujungia ir integruoja 
pagrindines nacionalinių teorinių ir 
taikomųjų mokslinių tyrimų 
infrastruktūras. Jos bus finansuojamos 
būtent dėl to, kad būtų prieinamos tyrėjams 
iš kitų šalių ir būtų patalpintos internete ir 
kad būtų suderintos ir patobulintos 
infrastruktūrų teikiamos paslaugos. Šios 
paramos reikės maždaug šimtui 
infrastruktūrų tinklų visuose mokslo ir 
technologijų srityse, kuriais per metus 
pasinaudoja iki dvidešimties tūkstančių 
tyrėjų.

Or. en

Pakeitimas 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – iki 2020-ųjų sukurti vieną bendrą 
Europos erdvę moksliniams tyrimams 
internetu, kurioje tyrėjai turės galimybę 
naudotis moderniausiomis, populiariomis ir 
patikimomis tinklų kūrimo ir duomenų 
apdorojimo paslaugomis ir galės prieiti prie 
e. mokslo aplinkų ir pasaulinių duomenų 
šaltinių.

Tikslas – iki 2020-ųjų sukurti vieną bendrą 
Europos erdvę moksliniams tyrimams 
internetu, kurioje tyrėjai turės galimybę 
naudotis moderniausiomis, populiariomis ir 
patikimomis tinklų kūrimo ir duomenų 
apdorojimo paslaugomis ir galės prieiti prie 
e. mokslo aplinkų ir pasaulinių duomenų 
šaltinių. Todėl tikslinga 38 proc. šiam 
konkrečiam tikslui numatyto biudžeto 
skirti e. infrastruktūrų moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms.
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Or. en

Pakeitimas 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint pasiekti šio tikslo, bus remiamos 
šios sritys: pasauliniai mokslinių tyrimų ir 
švietimo tinklai, galintys suteikti 
aukštesnio lygio, standartizuotas ir kintamo 
mastelio tarpsritines užsakomąsias 
paslaugas; paskirstyto skaičiavimo principo 
infrastruktūras, suteikiančias beveik 
neribotas skaičiavimo ir duomenų 
apdorojimo galimybes; specialiojo lygio 
link plėtojama superkompiuterio 
ekosistema; programinės įrangos ir 
paslaugų infrastruktūros, pvz., imitavimas 
ir vizualizacija; tikrojo laiko bendrieji 
įrankiai; ir suderinta, atvira ir patikima 
mokslinių duomenų infrastruktūra.

Norint pasiekti šio tikslo, bus remiamos 
šios sritys: pasauliniai mokslinių tyrimų ir 
švietimo tinklai, galintys suteikti 
aukštesnio lygio, standartizuotas ir kintamo 
mastelio tarpinstitucines ir tarpsritines
bendrąsias užsakomąsias paslaugas; 
paskirstyto skaičiavimo principo 
infrastruktūras, suteikiančias beveik 
neribotas skaičiavimo ir duomenų 
apdorojimo galimybes; specialiojo lygio 
link plėtojama superkompiuterio 
ekosistema; programinės įrangos ir 
paslaugų infrastruktūros, pvz., imitavimas 
ir vizualizacija; tikrojo laiko bendrieji 
įrankiai; ir suderinta, atvira ir patikima 
mokslinių duomenų infrastruktūra.

Or. en

Pakeitimas 449
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.1 dalies antros pastraipos d a punktas 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) paramos veiklos, didinančios 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų, įskaitant 
e. infrastruktūrą, sąveikumą.

Or. en
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Pakeitimas 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.1 papunkčio 4.1.3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visuotinė Europos universitetų ir 
mokslinių tyrimų institucijų internetinė 
prieiga prie daugumos pasaulio mokslinių 
publikacijų bus remiama konsoliduojant 
ES e. infrastruktūrą, skirtą internetinei 
atvirajai mokslo bibliotekai.

Or. en

Pakeitimas 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga finansuos vadovaujančio 
mokslinių tyrimų infrastruktūroms, 
svarbioms visoje Europoje ir dirbančio su 
jomis personalo mokymus, personalo ir 
geriausių praktinių idėjų mainus ir 
reikiamų žmogiškųjų išteklių tiekimą 
pagrindinėms disciplinoms, įskaitant 
specialiųjų mokymo programų rengimą.

Europos Sąjunga finansuos vadovaujančio 
mokslinių tyrimų infrastruktūroms, 
svarbioms visoje Europoje ir dirbančio su 
jomis bei jas naudojančio personalo
švietimą ir mokymus, personalo ir 
geriausių praktinių idėjų mainus, įskaitant 
vyresniųjų darbuotojų ir projektų vadovų 
komandiruotės programą, ir reikiamų 
žmogiškųjų išteklių tiekimą pagrindinėms 
disciplinoms, įskaitant specialiųjų mokymo 
programų rengimą.

Or. en

Pakeitimas 452
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga finansuos vadovaujančio 
mokslinių tyrimų infrastruktūroms, 
svarbioms visoje Europoje ir dirbančio su 
jomis personalo mokymus, personalo ir 
geriausių praktinių idėjų mainus ir 
reikiamų žmogiškųjų išteklių tiekimą 
pagrindinėms disciplinoms, įskaitant 
specialiųjų mokymo programų rengimą.

Europos Sąjunga finansuos vadovaujančio 
mokslinių tyrimų infrastruktūroms, 
svarbioms visoje Europoje ir dirbančio su 
jomis personalo mokymus, personalo ir 
geriausių praktinių idėjų mainus ir 
reikiamų žmogiškųjų išteklių tiekimą 
pagrindinėms disciplinoms, įskaitant 
specialiųjų mokymo programų rengimą.
Skatinama sinergija ir derėjimas su 
Marie Sklodowska Curie veiksmais ir 
EIT žinių ir inovacijų bendrijomis.

Or. en

Pakeitimas 453
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 4.2.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Sąjunga finansuos vadovaujančio 
mokslinių tyrimų infrastruktūroms, 
svarbioms visoje Europoje ir dirbančio su 
jomis personalo mokymus, personalo ir 
geriausių praktinių idėjų mainus ir 
reikiamų žmogiškųjų išteklių tiekimą 
pagrindinėms disciplinoms, įskaitant 
specialiųjų mokymo programų rengimą.

Europos Sąjunga finansuos vadovaujančio 
mokslinių tyrimų infrastruktūroms, 
svarbioms visoje Europoje ir dirbančio su 
jomis personalo mokymus, personalo ir 
geriausių praktinių idėjų mainus, ypač tarp 
ES-15 ir ES-12 valstybių narių, ir
reikiamų žmogiškųjų išteklių tiekimą 
pagrindinėms disciplinoms, įskaitant 
specialiųjų mokymo programų rengimą.

Or. en

Pakeitimas 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio 4.3.2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – palengvinti pasaulinių mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų vystymą, t.y. tokių 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų, kurioms 
reikalingas pasaulinio masto finansavimas 
arba susitarimai. Kitas tikslas yra 
palengvinti Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų bendradarbiavimą su kitomis 
infrastruktūromis, esančiomis ne Europoje, 
užtikrinant jų sąveiką ir pasiekiamumą 
visame pasaulyje ir siekti, kad būtų priimti 
susitarimai dėl infrastruktūrų abipusio 
naudojimo, atvirumo ir bendro 
finansavimo. Todėl bus atsižvelgiama į 
vyresniųjų valstybės tarnautojų Carnegie
grupės pasaulinėms mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms rekomendacijas. Bus 
kreipiamas dėmesys ir į tai, kad būtų 
užtikrinta, kad Europos Sąjunga kartu su 
tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis 
kaip JT arba EBPO, dalyvaus 
koordinavime.

Tikslas – palengvinti pasaulinių mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų vystymą, t.y. tokių 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų, kurioms 
reikalingas pasaulinio masto finansavimas 
arba susitarimai. Kitas tikslas yra 
palengvinti Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų bendradarbiavimą su kitomis 
infrastruktūromis, esančiomis ne Europoje, 
užtikrinant jų sąveiką ir pasiekiamumą 
visame pasaulyje ir siekti, kad būtų priimti 
susitarimai dėl infrastruktūrų abipusio 
naudojimo, atvirumo ir bendro 
finansavimo. Todėl bus atsižvelgiama į 
vyresniųjų valstybės tarnautojų Carnegie
grupės pasaulinėms mokslinių tyrimų 
infrastruktūroms rekomendacijas. Bus 
kreipiamas dėmesys ir į tai, kad būtų 
užtikrinta, kad Europos Sąjunga kartu su 
tarptautinėmis organizacijomis, tokiomis 
kaip JT arba EBPO, dalyvaus 
koordinavime. Taip pat atsižvelgiama į 
mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
partnerystes su besivystančiomis šalimis, 
pvz., kaip į bendrosios Afrikos ir ES 
strategijos dalį.

Or. en

Pakeitimas 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pažangumo skleidimas ir dalyvių 
skaičiaus didinimas
Siekiant padėti panaikinti mokslinių 
tyrimų ir inovacijų atskirtį Europoje, bus 
tobulinamas papildomumas ir glaudi 
sąveika su struktūriniais fondais tiek prieš 
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įgyvendinant programą (stiprinamas 
valstybių narių pajėgumas, kad jos geriau 
pasirengtų dalyvavimui programoje 
„Horizontas 2020“), tiek ją įgyvendinant 
(naudojami ir platinami su programa 
„Horizontas 2020“ susiję mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatai). Kai galima, 
bus skatinamas dviejų priemonių 
sąveikumas. Bus skatinamas kaupiamasis 
ar mišrus finansavimas.
Atsižvelgiant į tai, priemonėmis bus 
siekiama visiškai išnaudoti Europos 
talentų potencialą ir taip optimizuoti 
ekonominį bei socialinį mokslinių tyrimų 
ir inovacijų poveikį; priemonės bus 
skirtingos, tačiau viena kitą papildančios 
politikos krypčių ir sanglaudos politikos 
fondų veiksmų atžvilgiu. Šias priemones 
sudaro:
a) atsirandančių institucijų, 
kompetencijos centrų, inovatyvių regionų 
mažiau išsivysčiusiose valstybėse narėse 
susiejimas su pirmaujančiomis 
tarptautinėmis institucijomis kituose 
Europos regionuose. Į tai įeis darbuotojų 
mainų partnerystės, ekspertų 
konsultacijos ir pagalba ir bendrų 
kompetencijos centrų plėtros strategijų 
parengimas. Mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose tai gali būti remiama 
sanglaudos politikos lėšomis. Bus 
atsižvelgiama į sąsajų su inovatyviais 
klasteriais kūrimą ir kompetencijos 
pripažinimą mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose, įskaitant tarpusavio peržiūras 
ir kompetencijos sertifikatų įteikimą toms 
institucijoms, kurios atitinka tarptautinius 
standartus;
b) konkurso paskelbimas dėl fondo 
tarptautiniu mastu konkurencingą veiklą 
vykdantiems mokslinių tyrimų centrams 
sanglaudos regionuose: konkurse turėtų
dalyvauti komandos, kurias sudarytų 
novatoriški, bet mažiau išsivysčiusių 
regionų kompetencijos centrai ir 
tarptautiniu mastu pripažinti 
kompetencijos centrai iš kitų Europos 
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šalių. Mokslinės koncepcijos, kuriais 
grindžiami naujai įsteigti mokslinių 
tyrimų institutai, turėtų būti vertinamos 
remiantis kompetencijos principu; turėtų 
būti reikalaujama, kad regionai pateiktų 
bendrą perspektyvų požiūrį į 
infrastruktūrą ir bendrą mokslinių tyrimų 
ir inovacijų aplinką, kurią galima sukurti 
padedant jų struktūriniam finansavimui; 
šis konkursas turėtų svariai papildyti 
ekonominiu požiūriu silpnesnių regionų 
pastangas parengti ilgalaikę pažangios 
specializacijos strategiją;
c) programos „Europos mokslinių tyrimų 
katedros“ įkūrimas, kad išskirtiniai 
mokslininkai būtų pritraukti į institucijas, 
turinčias didelį potencialą pasiekti didelės 
pažangos, kad jie padėtų šioms 
institucijoms visiškai atskleisti savo 
potencialą ir taip sukurti vienodas sąlygas 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Ši 
veikla apims institucinę paramą, kuriant 
konkurencingą mokslinių tyrimų aplinką 
ir pagrindines sąlygas, reikalingas tam, 
kad būtų galima pritraukti, išlaikyti ir 
plėtoti geriausius mokslinių tyrimų 
talentus šiose institucijose;
d) teigiamai įvertintų pasiūlymų dalyvauti 
Europos mokslinių tyrimų tarybos, Marie 
Sklodowska-Curie ar bendruose 
projektuose, kuriems dėl riboto biudžeto 
nebuvo skirtas finansavimas, pažangumo 
pripažinimas. Taip nacionaliniai ir 
regioniniai fondai galėtų būti skatinami 
prisidėti finansuojant tuos projektus, 
kurie atitinka pažangumo kriterijus, 
tačiau negali būti finansuojami dėl 
Europos lėšų stokos;
e) užbaigtų projektų pažangumo 
pripažinimas siekiant sudaryti palankias 
sąlygas tolesnes priemones (pvz., 
bandomoji apimtis, demonstraciniai 
projektai ar mokslinių tyrimų rezultatų 
vertės didinimas) finansuoti 
nacionalinėmis ar regioninėmis lėšomis;
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f) Europos mokslinių tyrimų tarybos 
„sugrįžimo finansavimo“ suteikimas 
tyrėjams, šiuo metu dirbantiems ne 
Europoje ir kurie norėtų dirbti Europoje, 
arba jau Europoje dirbantiems tyrėjams, 
kurie norėtų persikelti į mažiau 
išsivysčiusį regioną;
g) parama papildomiems susitarimams, 
pasirašytiems organizacijų, kurios gauna 
bendrų mokslinių tyrimų projektų 
paramą, ir kitų subjektų ir organizacijų, 
daugiausia įsteigtų kitose šalyse nei tos, 
kurios tiesiogiai dalyvauja projekte, 
kuriuo konkrečiai siekiama sudaryti 
daugiau galimybių mokymuisi (ypač 
studijuojantiesiems doktorantūros 
studijose ar doktorantūros studijas 
baigusiesiems);
h) sėkmingų tinklų, siekiančių įsteigti 
aukštos kokybės institucinius tinklus 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, 
stiprinimas. Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į Europos bendradarbiavimą 
mokslo ir technologijos srityje (COST) 
siekiant paskatinti veiklą, kuria nustatomi 
ir sujungiami kompetencijos židiniai 
(aukštos kvalifikacijos mokslo 
bendruomenės ir ankstyvosios karjeros 
tyrėjai) visoje Europoje;
i) konkrečių mokymo, kaip dalyvauti 
programoje „Horizontas 2020“, sistemų 
kūrimas, visapusiškai išnaudojant esamus 
tinklus, pvz., nacionalinius informacijos 
centrus;
j) galimybės gauti stipendiją 
doktorantūros studentams ir 
doktorantūros studijas baigusiesiems, taip 
pat inžinieriams skirtą pažengusiųjų 
lygmens studijų stipendiją sudarymas, 
siekiant sudaryti sąlygas naudotis visomis 
tarptautinėmis Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis, įskaitant ir tas, kurias 
valdo tarptautinės mokslo organizacijos;
k) parama pažangios specializacijos 
strategijoms rengti ir stebėti. Politikos 
rėmimo priemonė bus plėtojama, o
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politikos mokymasis regioniniu lygmeniu 
bus palengvintas per tarptautinį 
tarpusavio vertinimą ir dalijimąsi 
geriausia praktika;
l) interneto rinkos, kurioje gali būti 
reklamuojama intelektinė nuosavybė, 
sukūrimas, siekiant suburti intelektinės 
nuosavybės teisių turėtojus ir naudotojus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dabartinį protų nutekėjimą iš kai kurių valstybių narių, kuris yra didelė 
Europos problema, kompetencija turėtų būti visapusiškai panaudojama didinant programos 
„Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų sinergiją, pvz., konkurso, kurį jau pasiūlė EP 
M. Matias pranešime, būdu. Regionas panaudos savo išteklius ir ERPF finansavimą, kurie 
neįeina į konkursą, reikalingai infrastruktūrai. Finansavimas pagal programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti naudojamas pažangiesiems moksliniams tyrimams.

Pakeitimas 456
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. MOKSLAS VISUOMENEI IR 
VISUOMENĖJE SIEKIANT 
ATSAKINGŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR 
INOVACIJŲ
Parama visuomenės dalyvavimui 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje
Parama visuomenės dalyvavimui 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje ir 
tarpdalykinių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų skatinimas, visų pirma parama 
piliečių dalyvavimui mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veikloje.
4.2 Lyčių lygybės skatinimas
Lyčių lygybės skatinimas remiant 
pokyčius mokslinių tyrimų institucijų 
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organizacinėje struktūroje ir mokslinių 
tyrimų programų projektavime. Tai apima 
įvairius aspektus, visų pirma susijusius 
su: lygybės užtikrinimu, kai mokslininkai 
siekia karjeros, kai priimami sprendimai, 
ir lyčių aspektų įtraukimu į mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklos turinio 
plėtojimą.
4.3 Piliečių žinių apie mokslą gerinimas
Žinių apie mokslą turinčių piliečių 
ugdymas formaliu ir neformaliu švietimu 
ir mokslinės veiklos sklaida, konkrečiai 
mokslo centruose ir muziejuose, nes tai 
ypač svarbu būsimos visuomenės 
vystymuisi ir yra gyvenimo visuomenėje 
pagrindas; mokslo ir technologijų srities 
karjeros patrauklumo mokiniams 
didinimas ir tvaraus mokyklų, mokslinių 
tyrimų institucijų, pramonės ir pilietinės 
visuomenės organizacijų 
bendradarbiavimo skatinimas.
4.4 Mokslinių tyrimų ir inovacijų etikos 
sistemos skatinimas
Mokslinių tyrimų ir inovacijų etikos 
sistemos skatinimas, remiantis 
bendraisiais etikos principais, įskaitant 
tuos, kurie įtvirtinti Pagrindinių teisių 
chartijoje ir visuose atitinkamuose 
Sąjungos teisės aktuose ir konvencijose.
4.5 Atvirosios prieigos prie mokslo 
rezultatų gerinimas
Atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų 
(ypač publikacijų ir duomenų) gerinimas, 
siekiant užtikrinti skaidrumą ir subjektų 
tarpusavio pasitikėjimą, skatinti mokslo 
pažangą ir atsieti žinių kūrimo inovacinį 
potencialą nuo ekonominio 
konkurencingumo.
4.6 Atsakingų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų valdymo sistemos sukūrimas
Atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
valdymo sistemos sukūrimas, siekiant 
skatinti visuomenės subjektus (tyrėjus, 
pilietinę visuomenę, pramonę, politikos 
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formuotojus) dirbti kartu visame 
mokslinių tyrimų ir inovacijų procese, kad 
jis, taip pat jo rezultatai ir poveikis, geriau 
derėtų su visuomenės lūkesčiais, 
poreikiais ir vertybėmis.
4.7 Žinių apie mokslą ir komunikacijos 
gerinimas
Parama žinių apie mokslą ir 
komunikacijos gerinimui, siekiant gerinti 
mokslininkų, bendrosios žiniasklaidos ir 
visuomenės bendravimo kokybę ir 
veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atsakingi moksliniai tyrimai ir 
inovacijos
Siekiant kurti veiksmingą mokslo ir 
visuomenės dialogą, įdarbinti naujų 
talentingų mokslo darbuotojų ir derinti 
mokslo pažangą su socialiniu 
sąmoningumu ir atsakomybe bus 
remiama ši veikla:
a) mokiniams patraukli mokslo ir 
technologijų srities karjera: mokslo, 
technologijų ir inžinerijos sričių karjeros 
propagavimas mokyklose; universitetų 
atvėrimas mokiniams; nacionalinių ir 
regioninių valdžios institucijų vykdomas 
interaktyvių ir patrauklių mokslo muziejų 
skatinimas; mokyklų ir mokslinių tyrimų 
institucijų, mokinių ir jų šeimų, mokslų 
srities mokytojų ir tyrėjų tvaraus 
bendravimo skatinimas;
b) lyčių lygybės skatinimas abiem 
aspektais: lygybės užtikrinimas siekiant 
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karjeros mokslinių tyrimų srityje ir lyčių 
aspektų įtraukimas į mokslinių tyrimų 
vystymą: lyčių lygybės skatinimas ypač 
remiant pokyčius mokslinių tyrimų 
institucijų organizacinėje struktūroje, 
mokslinių tyrimų veiklos turinyje ir 
projektavime;
c) visuomenės įtraukimas į mokslo ir 
inovacijų klausimus; stebėjimas, kaip 
piliečiai suvokia mokslą, ir parama jų 
dalyvavimui mokslinių tyrimų ir inovacijų 
politikoje; galimybių visiems visuomenės 
subjektams dalyvauti inovacijų veiklos 
cikle sudarymas, siekiant didinti inovacijų 
rezultatų kokybę, tinkamumą, 
priimtinumą ir tvarumą integruojant 
visuomenės interesus ir vertybes;
visuomenės intereso propagavimas, kai 
sprendžiami mokslo ir inovacijų 
klausimai; stebėjimas, kaip piliečiai 
suvokia mokslą, ir parama jų 
dalyvavimui, kai sprendžiami su mokslo ir 
technologijų plėtra susiję klausimai. Tam 
reikia vystyti specifinius įgūdžius, žinias ir 
gebėjimus asmeniniu ir organizacijų bei 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, 
taip pat stebėti, kaip piliečiai suvokia 
mokslą, ir remti jų dalyvavimą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politikoje;
d) žinių apie mokslą turinčių piliečių 
ugdymas formaliu ir neformaliu švietimu 
mokslo klausimais ir mokslinės veiklos 
sklaida, konkrečiai mokslo centruose, nes 
tai ypač svarbu būsimos visuomenės, kaip 
darbo jėgos, vystymuisi ir yra gyvenimo 
demokratinėje visuomenėje pagrindas: 
žinių apie mokslą turinti, atsakinga ir 
kūrybinga visuomenė bus puoselėjama, 
skatinant ir tiriant atitinkamo mokslo 
mokymo metodus, padedant gerinti 
formalųjį ir neformalųjį mokslo ir 
technologijų švietimą, skatinant mokslo 
projektinę veiklą ir mokslininkų ir ne 
mokslo darbuotojų tinklus nacionaliniu, 
Europos ir tarptautiniu lygmenimis. Tam 
reikia skatinti ir puoselėti piliečių žinias 
apie mokslą teikiant veiksmingą formalųjį 
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ir neformalųjį mokslo švietimą ir 
skleidžiant mokslo žiniomis pagrįstą 
veiklą, pirmiausia mokslo centruose ir 
kitomis atitinkamomis žiniasklaidos 
priemonėmis;
e) atviroji prieiga prie mokslo rezultatų ir 
duomenų, siekiant didinti mokslinę 
kompetenciją ir ekonominį 
konkurencingumą: skatinimas kurti 
bendrą duomenų bazę, į kurią būtų 
įtraukti visi Europos finansuojami 
mokslinių tyrimų projektai ir mokslo 
rezultatai. Nacionalinės ir regioninės 
finansavimo institucijos bus skatinamos 
dalytis ta pačia informacija apie 
nacionalinius ir (arba) regioninius 
projektus. Bus skatinama į šią duomenų 
bazę įtraukti mokslinius rezultatus;
f) atsakingų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
plėtros valdymas, kurį atliktų visi 
suinteresuotieji subjektai (tyrėjai, 
viešosios valdžios institucijos, pramonė) ir 
kuris reaguotų į visuomenės poreikius ir 
paklausą, ir raidos stebėjimas: atsakingų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros 
valdymo formavimas įtraukiant visus 
suinteresuotuosius subjektus, mokslinės 
ekspertizės vaidmens didinimas 
sprendimų priėmimo procesuose, 
pirmiausia mokslininkų ir nepriklausomų 
mokslinių tyrimų organizacijų 
dalyvavimas kontraversiškose visuomenės 
diskusijose ir su rizikos valdymu susijusių 
klausimų sprendimo procesuose. 
Mokslinių tyrimų ir inovacijų etikos 
sistema, pagrįsta bendraisiais etikos 
principais, įskaitant tuos, kurie įtvirtinti 
Pagrindinių teisių chartijoje ir visuose 
atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose ir 
konvencijose, bus skatinama 
bendradarbiaujant su atitinkamomis 
tarptautinėmis organizacijomis. Turėtų 
būti atsižvelgta į Europos mokslo etikos ir 
naujų technologijų grupės nuomonę;
g) žinios apie mokslą ir komunikacija, 
siekiant gerinti mokslininkų, bendrosios 
žiniasklaidos ir visuomenės bendravimo 
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kokybę ir veiksmingumą: siekiant gerinti 
žinių judėjimą mokslo bendruomenėje ir 
platesnėje visuomenėje, bus toliau 
plėtojama prieiga ir galimybė panaudoti 
viešai finansuojamų mokslinių tyrimų 
rezultatus. Tai pagerins žinias apie 
mokslą ir komunikaciją, siekiant gerinti 
mokslininkų, žiniasklaidos ir visuomenės 
bendravimo kokybę bei veiksmingumą ir 
skatinti aktyvesnį piliečių, kaip 
suinteresuotųjų subjektų, dalyvavimą, taip 
pat, kai įmanoma ir tikslinga, skatinti juos 
dalyvauti moksliniuose tyrimuose.

Or. en

Pakeitimas 458
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pirmavimas pramonės srityje pirmavimas pramonės srityje ir paslaugų 
sektoriuje

Or. ro

Pakeitimas 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonėje sėkmingai valdomos ir 
diegiamos didelio poveikio technologijos 
yra svarbiausias faktorius stiprinant 
Europos našumą ir pajėgumą inovuoti ir 
užtikrinant, kad Europa turėtų pažangią, 
tvarią ir konkurencingą ekonomiką, 

Europos pramonėje sėkmingai valdomos ir 
diegiamos didelio poveikio technologijos 
yra svarbiausias faktorius stiprinant 
Europos našumą ir pajėgumą inovuoti ir 
užtikrinant, kad Europa turėtų pažangią, 
tvarią ir konkurencingą ekonomiką, 
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pirmautų pasaulio pažangiųjų technologijų 
prietaikų sektoriuose ir galėtų surasti 
unikalius visuomenės uždavinių 
sprendimus. Inovacijų finansavimo veiklos 
bus jungiamos su mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros finansavimu ir bus 
būtina finansavimo dalis.

pirmautų pasaulio pažangiųjų technologijų 
prietaikų sektoriuose ir galėtų surasti 
unikalius visuomenės uždavinių 
sprendimus. Inovacijų finansavimo veiklos 
bus jungiamos su mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros finansavimu ir bus
būtina finansavimo dalis. Labai didelis 
dėmesys skiriamas mažo ir vidutinio 
masto projektams.

Or. en

Pakeitimas 460
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos pramonėje sėkmingai valdomos ir 
diegiamos didelio poveikio technologijos 
yra svarbiausias faktorius stiprinant 
Europos našumą ir pajėgumą inovuoti ir 
užtikrinant, kad Europa turėtų pažangią, 
tvarią ir konkurencingą ekonomiką, 
pirmautų pasaulio pažangiųjų technologijų 
prietaikų sektoriuose ir galėtų surasti 
unikalius visuomenės uždavinių 
sprendimus. Inovacijų finansavimo veiklos 
bus jungiamos su mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros finansavimu ir bus 
būtina finansavimo dalis.

Europos paslaugų sektoriuje ir pramonėje 
sėkmingai valdomos ir diegiamos didelio 
poveikio technologijos yra svarbiausias 
faktorius stiprinant Europos našumą ir 
pajėgumą inovuoti ir užtikrinant, kad 
Europa turėtų pažangią, tvarią ir 
konkurencingą ekonomiką, pirmautų 
pasaulio pažangiųjų technologijų prietaikų 
sektoriuose ir galėtų surasti unikalius 
visuomenės uždavinių ir vartotojų 
poreikių sprendimus. Inovacijų 
finansavimo veiklos bus jungiamos su 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
finansavimu ir bus būtina finansavimo 
dalis.

Or. ro

Pakeitimas 461
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labai svarbi „Pirmavimo didelio poveikio 
ir pramonės technologijų srityje“ dalis yra 
pagrindinės didelio poveikio technologijos
(angl. KETs), apimančios mikro- ir 
nanoelektroniką, fotoniką, 
nanotechnologijas, biotechnologijas, 
pažangiąsias medžiagas ir pažangiąsias 
gamybos sistemas20. Dauguma novatoriškų 
produktų gaminami naudojant kelias iš šių 
technologijų vienu metu kaip atskiras arba 
bendras dalis. Kadangi kiekviena 
technologija siūlo technologinę inovaciją, 
tai nauda, gauta sujungiant kelias didelio 
poveikio technologijas, taip pat gali 
prisidėti prie technologinių šuolių. 
Panaudojant pagrindines didelio poveikio 
technologijas padidės produktų 
konkurencingumas ir įtaka. Todėl daugelis 
šių technologijų sąveikų bus 
panaudojamos. Didesnės apimties 
bandomosioms linijoms ir demonstravimo 
projektams bus skiriama tikslinė parama.

Labai svarbi „Pirmavimo didelio poveikio 
ir pramonės technologijų srityje“ dalis yra 
pagrindinės didelio poveikio technologijos
(angl. KETs), apimančios mikro- ir 
nanoelektroniką, fotoniką, 
nanotechnologijas, biotechnologijas, 
pažangiąsias medžiagas ir pažangiąsias 
gamybos sistemas20. Dauguma novatoriškų 
produktų gaminami naudojant kelias iš šių 
technologijų vienu metu kaip atskiras arba 
bendras dalis. Kadangi kiekviena 
technologija siūlo technologinę inovaciją, 
tai nauda, gauta sujungiant kelias didelio 
poveikio technologijas, taip pat gali 
prisidėti prie technologinių šuolių. 
Panaudojant pagrindines didelio poveikio 
technologijas padidės produktų 
konkurencingumas ir įtaka. Todėl daugelis 
šių technologijų sąveikų bus 
panaudojamos.

Or. en

Pakeitimas 462
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labai svarbi „Pirmavimo didelio poveikio 
ir pramonės technologijų srityje“ dalis yra 
pagrindinės didelio poveikio technologijos
(angl. KETs), apimančios mikro- ir 
nanoelektroniką, fotoniką, 
nanotechnologijas, biotechnologijas, 
pažangiąsias medžiagas ir pažangiąsias 
gamybos sistemas20. Dauguma novatoriškų 
produktų gaminami naudojant kelias iš šių 
technologijų vienu metu kaip atskiras arba 

Labai svarbi „Pirmavimo didelio poveikio 
ir pramonės technologijų srityje“ dalis yra 
pagrindinės didelio poveikio technologijos
(angl. KETs), apimančios mikro- ir 
nanoelektroniką, fotoniką, 
nanotechnologijas, biotechnologijas, 
pažangiąsias medžiagas ir pažangiąsias 
gamybos sistemas20. Dauguma novatoriškų 
produktų gaminami naudojant kelias iš šių 
technologijų vienu metu kaip atskiras arba 



AM\907981LT.doc 59/129 PE492.815v01-00

LT

bendras dalis. Kadangi kiekviena 
technologija siūlo technologinę inovaciją, 
tai nauda, gauta sujungiant kelias didelio 
poveikio technologijas, taip pat gali 
prisidėti prie technologinių šuolių. 
Panaudojant pagrindines didelio poveikio 
technologijas padidės produktų 
konkurencingumas ir įtaka. Todėl daugelis 
šių technologijų sąveikų bus 
panaudojamos. Didesnės apimties 
bandomosioms linijoms ir demonstravimo 
projektams bus skiriama tikslinė parama.

bendras dalis, taip pat naudojantis labai 
daug pagrindinių mokslinių tyrimų 
rezultatų, ypač iš matematikos srities. 
Kadangi kiekviena technologija siūlo 
technologinę inovaciją, tai nauda, gauta 
sujungiant kelias didelio poveikio 
technologijas ir matematikos įrankius, taip 
pat gali prisidėti prie technologinių šuolių. 
Panaudojant pagrindines didelio poveikio 
technologijas padidės produktų 
konkurencingumas ir įtaka. Todėl daugelis 
šių technologijų ir pagrindinių mokslo 
rezultatų sąveikų bus panaudojamos. 
Didesnės apimties bandomosioms linijoms 
ir demonstravimo projektams bus skiriama 
tikslinė parama.

Or. en

Pakeitimas 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto ketvirta pastraipa
COM(2011) 811
I priedo II dalies 1 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Labai svarbi „Pirmavimo didelio poveikio 
ir pramonės technologijų srityje“ dalis yra 
pagrindinės didelio poveikio technologijos
(angl. KETs), apimančios mikro- ir 
nanoelektroniką, fotoniką, 
nanotechnologijas, biotechnologijas, 
pažangiąsias medžiagas ir pažangiąsias 
gamybos sistemas20. Dauguma novatoriškų 
produktų gaminami naudojant kelias iš šių 
technologijų vienu metu kaip atskiras arba 
bendras dalis. Kadangi kiekviena 
technologija siūlo technologinę inovaciją, 
tai nauda, gauta sujungiant kelias didelio 
poveikio technologijas, taip pat gali 
prisidėti prie technologinių šuolių. 
Panaudojant pagrindines didelio poveikio 
technologijas padidės produktų 

Labai svarbi „Pirmavimo didelio poveikio 
ir pramonės technologijų srityje“ dalis yra 
pagrindinės didelio poveikio technologijos
(angl. KETs), apimančios mikro- ir 
nanoelektroniką, fotoniką, 
nanotechnologijas, biotechnologijas,
vandens technologijas, pažangiąsias 
medžiagas ir pažangiąsias gamybos 
sistemas20. Dauguma novatoriškų produktų 
gaminami naudojant kelias iš šių 
technologijų vienu metu kaip atskiras arba 
bendras dalis. Kadangi kiekviena 
technologija siūlo technologinę inovaciją, 
tai nauda, gauta sujungiant kelias didelio 
poveikio technologijas, taip pat gali 
prisidėti prie technologinių šuolių. 
Panaudojant pagrindines didelio poveikio 
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konkurencingumas ir įtaka. Todėl daugelis 
šių technologijų sąveikų bus 
panaudojamos. Didesnės apimties 
bandomosioms linijoms ir demonstravimo 
projektams bus skiriama tikslinė parama.

technologijas padidės produktų 
konkurencingumas ir įtaka. Todėl daugelis 
šių technologijų sąveikų bus 
panaudojamos. Didesnės apimties 
bandomosioms linijoms ir demonstravimo 
projektams bus skiriama tikslinė parama.

Or. en

Pakeitimas 464
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma teikiant paramą dėmesys bus 
skiriamas ikikomercinėms ir 
ikikonkurencinėms stadijoms. 
Finansavimo tikslas – įveikti bendrąsias 
technologines kliūtis, o ne atrinkti 
laimėtojus ar finansuoti tam tikras 
produktų linijas ir vienos bendrovės 
veiklą. Veikla suprojektuojama taip, kad 
būtų remiamas pramoninis 
konkurencingumas, skatinant pramonę 
gerinti visų pirma savo išteklių ir 
energijos efektyvumą, didinti savo 
investicijas į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 465
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie inovacijų veiklų reikėtų priskirti Prie inovacijų veiklų reikėtų priskirti 
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individualių technologijų integraciją; 
pajėgumo kurti ir tiekti naujus produktus ir 
teikti paslaugas demonstravimą; vartotojų 
ir klientų atliekamą išbandymą, kuriuo 
būtų siekiama įrodyti įgyvendinamumą ir 
pridėtinę vertę; ir platų demonstracijos 
dalyvių ratą, palengvinantį mokslinių 
tyrimų rezultatų įsitvirtinimą rinkoje.

individualių technologijų integraciją; 
pajėgumo kurti ir tiekti naujus produktus ir 
teikti paslaugas demonstravimą; vartotojų 
ir klientų atliekamą išbandymą, kuriuo 
būtų siekiama įrodyti įgyvendinamumą ir 
pridėtinę vertę; ir platų demonstracijos 
dalyvių ratą, palengvinantį mokslinių 
tyrimų rezultatų įsitvirtinimą rinkoje. Taip 
pat svarbu skatinti Europos lygmeniu 
principo „iš apačios į viršų“, 
bendradarbiavimo, proveržio ir augimo 
inovacijų metodus, tiek skaitmeninius, 
tiek fizinius, jaunų novatorių judumą ir 
vadinamuosius inkubatorius bei 
katalizatorius. 

Or. en

Pakeitimas 466
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie inovacijų veiklų reikėtų priskirti 
individualių technologijų integraciją; 
pajėgumo kurti ir tiekti naujus produktus ir 
teikti paslaugas demonstravimą; vartotojų 
ir klientų atliekamą išbandymą, kuriuo 
būtų siekiama įrodyti įgyvendinamumą ir 
pridėtinę vertę; ir platų demonstracijos 
dalyvių ratą, palengvinantį mokslinių 
tyrimų rezultatų įsitvirtinimą rinkoje.

Prie inovacijų veiklų reikėtų priskirti 
individualių technologijų integraciją; 
pajėgumo kurti ir tiekti naujus produktus ir 
teikti paslaugas demonstravimą; vartotojų 
ir klientų atliekamą išbandymą, kuriuo 
būtų siekiama įrodyti įgyvendinamumą ir 
pridėtinę vertę; ir platų demonstracijos 
dalyvių ratą, palengvinantį mokslinių 
tyrimų rezultatų įsitvirtinimą rinkoje.
Pagal finansines priemones pirmiausia 
finansuojamos tos veiklos, kurios artimos 
rinkos veiklai.

Or. en

Pakeitimas 467
András Gyürk
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie inovacijų veiklų reikėtų priskirti 
individualių technologijų integraciją; 
pajėgumo kurti ir tiekti naujus produktus ir 
teikti paslaugas demonstravimą; vartotojų 
ir klientų atliekamą išbandymą, kuriuo 
būtų siekiama įrodyti įgyvendinamumą ir 
pridėtinę vertę; ir platų demonstracijos 
dalyvių ratą, palengvinantį mokslinių 
tyrimų rezultatų įsitvirtinimą rinkoje.

Prie inovacijų veiklų reikėtų priskirti 
individualių technologijų integraciją; 
pajėgumo kurti ir tiekti naujus produktus ir 
teikti paslaugas demonstravimą; vartotojų
ir klientų atliekamą išbandymą, kuriuo 
būtų siekiama įrodyti įgyvendinamumą ir 
pridėtinę vertę; platų demonstracijos 
dalyvių ratą, palengvinantį mokslinių 
tyrimų rezultatų įsitvirtinimą rinkoje, ir 
nedidelio bei vidutinio masto projektų 
įgyvendinimą, siekiant paruošti dirvą 
didelio masto projektams.

Or. en

Pakeitimas 468
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto dešimta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nanotechnologijų, o ypač biotechnologijų 
atveju bendradarbiavimas su 
suinteresuotaisiais subjektais ir bendra 
publika bus nukreiptas į dėmesio naudoms 
ir rizikoms padidinimą. Saugumo 
įvertinimas ir bendras rizikų valdymas 
skleidžiant šias technologijas bus 
vykdomas sistemiškai.

Nanotechnologijų, o ypač biotechnologijų 
atveju bendradarbiavimas su 
suinteresuotaisiais subjektais ir bendra 
publika bus nukreiptas į dėmesio naudoms 
ir rizikoms padidinimą. Saugumo 
įvertinimas ir bendras rizikų valdymas 
skleidžiant šias technologijas bus 
vykdomas sistemiškai. Bus parengti 
kriterijai ir skaidrios procedūros, taikomi 
siekiant ankstyvoje plėtros stadijoje 
įvertinti naujų technologijų socialinį 
pageidaujamumą ir socialinį 
priimtinumą.

Or. en
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Pakeitimas 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 12 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– tikslesnes prognozes teikiančių ir 
artimesnių žmonių gyvenimo realijoms 
testavimo metodų, rizikos vertinimo ir 
medicininių mokslinių tyrimų parengimas 
ir naudojimas.

Or. fr

Pagrindimas

Testavimo metodų, kurie teiktų tikslesnes prognozes ir labiau atitiktų realybę, parengimo ir 
naudojimo tikslas – pasiekti bendrą tarptautinį tikslą padaryti saugos testus ir medicininius 
mokslinius tyrimus veiksmingesnius, pigesnius ir artimesnius žmonių gyvenimo realijoms.

Pakeitimas 470
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 12 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prognozes teikiančių ir žmonėms 
svarbių saugos bandymų, rizikos 
vertinimo ir sveikatos srities mokslinių 
tyrimų priemonių plėtra ir taikymas;

Or. en

Pakeitimas 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 12 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)
COM(2011) 811
I priedo II dalies 1 punkto 12 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– vandens technologijos;

Or. en

Pakeitimas 472
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keletas veiklų linijų bus nukreiptos į IRT 
pramonės ir technologijos pirmavimo 
problemas ir apims bendruosius IRT 
mokslinius tyrimus ir inovacijų pagrindinių 
operacijų sąrašą, įskaitant būtent:

Keletas veiklų linijų bus nukreiptos į IRT 
pramonės ir technologijos pirmavimo 
problemas ir apims IRT standartus ir 
protokolus, taip pat bendruosius IRT 
mokslinius tyrimus ir inovacijų pagrindinių 
operacijų sąrašą, įskaitant būtent:

Or. ro

Pakeitimas 473
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.1. Naujų komponentų ir sistemų 
gamyba: pažangiųjų ir išmaniųjų 
plėtojamųjų komponentų inžinerija

1.1.1. Naujų komponentų ir sistemų 
gamyba: informacinių sistemų ir
pažangiųjų ir išmaniųjų plėtojamųjų
sistemų ir komponentų inžinerija

Or. fr
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Pakeitimas 474
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – išlaikyti ir sustiprinti Europos 
pirmavimą technologijų, susijusių su 
pažangiais įterptaisiais komponentais ir 
sistemomis, srityje. Taip pat su mikro-, 
nano-, biosistemomis, organine 
elektronika, plačios erdvės integracija, 
pagrindinėmis daiktų interneto (angl. IoT) 
technologijomis, įskaitant platformas 
padedančias suteikti pažangiąsias 
paslaugas, sukurti pažangiąsias integruotas 
sistemas, sistemų sistemas ir kompleksinių 
sistemų inžineriją.

Tikslas – išlaikyti ir sustiprinti Europos 
pirmavimą technologijų, susijusių su
svarbiausiomis informacinėmis 
sistemomis ir pažangiais įterptaisiais
sistemomis ir komponentais, srityje. Taip 
pat su mikro-, nano-, biosistemomis, 
organine elektronika, plačios erdvės 
integracija, pagrindinėmis daiktų interneto
(angl. IoT) technologijomis, įskaitant 
platformas padedančias suteikti 
pažangiąsias paslaugas, sukurti 
pažangiąsias integruotas sistemas, sistemų 
sistemas ir kompleksinių sistemų 
inžineriją.

Or. fr

Pakeitimas 475
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – išlaikyti ir sustiprinti Europos 
pirmavimą technologijų, susijusių su 
pažangiais įterptaisiais komponentais ir 
sistemomis, srityje. Taip pat su mikro-, 
nano-, biosistemomis, organine 
elektronika, plačios erdvės integracija, 
pagrindinėmis daiktų interneto (angl. 
IoT21) technologijomis, įskaitant 
platformas padedančias suteikti 
pažangiąsias paslaugas, sukurti 
pažangiąsias integruotas sistemas, sistemų 
sistemas ir kompleksinių sistemų 
inžineriją.

Tikslas – išlaikyti ir sustiprinti Europos 
pirmavimą technologijų, susijusių su 
pažangiais įterptaisiais komponentais ir 
sistemomis, srityje. Taip pat su mikro-, 
nano-, biosistemomis, organine 
elektronika, kvantine kompiuterija, plačios 
erdvės integracija, pagrindinėmis daiktų 
interneto (angl. IoT21) technologijomis, 
įskaitant platformas padedančias suteikti 
pažangiąsias paslaugas, sukurti sensorius,
pažangiąsias integruotas sistemas,
išskaidytąsias sistemas, sistemų sistemas ir 
kompleksinių sistemų inžineriją.
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Or. en

Pakeitimas 476
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – išlaikyti ir sustiprinti Europos 
pirmavimą technologijų, susijusių su 
pažangiais įterptaisiais komponentais ir 
sistemomis, srityje. Taip pat su mikro-, 
nano-, biosistemomis, organine 
elektronika, plačios erdvės integracija, 
pagrindinėmis daiktų interneto (angl. 
IoT21) technologijomis, įskaitant 
platformas padedančias suteikti 
pažangiąsias paslaugas, sukurti 
pažangiąsias integruotas sistemas, sistemų 
sistemas ir kompleksinių sistemų 
inžineriją.

Tikslas – išlaikyti ir sustiprinti Europos 
pirmavimą technologijų, susijusių su 
pažangiais įterptaisiais komponentais ir 
sistemomis, srityje. Taip pat su mikro-, 
nano-, biosistemomis, organine 
elektronika, kompiuterine sistemine 
biologija, plačios erdvės integracija, 
pagrindinėmis daiktų interneto (angl. 
IoT21) technologijomis, įskaitant 
platformas padedančias suteikti 
pažangiąsias paslaugas, sukurti 
pažangiąsias integruotas sistemas, sistemų 
sistemas ir kompleksinių sistemų 
inžineriją.

Or. en

Pakeitimas 477
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – Europos lėšų, skirtų procesoriaus 
ir sistemos architektūrai, susijungimo ir 
duomenų nustatymo technologijoms, 
debesų kompiuterijai, lygiagrečiajai 
kompiuterijai ir modeliavimo programinei 
įrangai visose kompiuterių pramonės 
srityse, dauginamoji įtaka.

Tikslas – Europos lėšų, skirtų procesoriaus 
ir sistemos architektūrai, susijungimo ir 
duomenų nustatymo technologijoms, 
debesų kompiuterijai, didelės apimties ir 
nepaprastai didelės apimties 
skaičiavimams, dideliu duomenų kiekiu 
grindžiamiems skaičiavimams,
lygiagrečiajai kompiuterijai ir modeliavimo 
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programinei įrangai visose kompiuterių 
pramonės srityse, dauginamoji įtaka.

Or. en

Pakeitimas 478
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – sustiprinti Europos pramonės 
konkurencingumą, plėtojant, įvaldant ir 
modeliuojant naujos kartos internetą, kuris 
palaipsniui pakeis dabartinį tinklą, 
fiksuotuosius ir mobiliuosius tinklus ir 
paslaugų infrastruktūras ir leis sujungti 
trilijonus prietaisų (IoT) su keliais 
operatoriais ir domenais, kurie pakeis tai, 
kaip mes bendraujame, prieiname prie ir 
naudojamės žiniomis. Tai apima mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tinklų, programinės 
įrangos ir paslaugų, kompiuterinio 
saugumo, privatumo ir pasitikėjimo, 
belaidį22 bendravimą ir visus optinius 
tinklus, įtrauktąją interaktyviąją daugialypę 
terpę ir sujungtąją ateities įmonę.

Tikslas – sustiprinti Europos pramonės 
konkurencingumą, plėtojant, įvaldant ir 
modeliuojant naujos kartos internetą, kuris 
palaipsniui pakeis dabartinį tinklą, 
fiksuotuosius ir mobiliuosius tinklus ir 
paslaugų infrastruktūras ir leis sujungti 
trilijonus prietaisų (IoT) su keliais 
operatoriais ir domenais, kurie pakeis tai, 
kaip mes bendraujame, prieiname prie ir 
naudojamės žiniomis. Tai apima mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tinklų, infrastruktūrų,
programinės įrangos ir paslaugų, 
kompiuterinio saugumo, privatumo ir 
pasitikėjimo, belaidį22 bendravimą ir visus 
optinius tinklus, įtrauktąją interaktyviąją 
daugialypę terpę ir sujungtąją ateities 
įmonę. Ypač bus remiami atvirųjų sistemų 
ir paskirstomųjų sistemų moksliniai 
tyrimai ir plėtra.

Or. en

Pakeitimas 479
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – sustiprinti Europos pramonės 
konkurencingumą, plėtojant, įvaldant ir 
modeliuojant naujos kartos internetą, kuris 
palaipsniui pakeis dabartinį tinklą, 
fiksuotuosius ir mobiliuosius tinklus ir 
paslaugų infrastruktūras ir leis sujungti 
trilijonus prietaisų (IoT) su keliais 
operatoriais ir domenais, kurie pakeis tai, 
kaip mes bendraujame, prieiname prie ir 
naudojamės žiniomis. Tai apima mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tinklų, programinės 
įrangos ir paslaugų, kompiuterinio 
saugumo, privatumo ir pasitikėjimo, 
belaidį22 bendravimą ir visus optinius 
tinklus, įtrauktąją interaktyviąją daugialypę 
terpę ir sujungtąją ateities įmonę.

Tikslas – sustiprinti Europos pramonės 
konkurencingumą, plėtojant, įvaldant ir 
modeliuojant naujos kartos internetą, kuris 
palaipsniui pakeis dabartinį tinklą, 
fiksuotuosius ir mobiliuosius tinklus ir 
paslaugų infrastruktūras ir leis sujungti 
trilijonus prietaisų (IoT) su keliais 
operatoriais ir domenais, kurie pakeis tai, 
kaip mes bendraujame, prieiname prie ir 
naudojamės žiniomis. Tai apima mokslinių 
tyrimų ir inovacijų tinklų, programinės 
įrangos ir paslaugų, kompiuterinio 
saugumo, privatumo, pasitikėjimo ir
socialinius klausimus, belaidį22

bendravimą ir visus optinius tinklus, 
įtrauktąją interaktyviąją daugialypę terpę ir 
sujungtąją ateities įmonę.

Or. en

Pakeitimas 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.4. Turinio technologijos ir
informacijjos valdymas: IRT 
skaitmeniniam turiniui ir kūrybingumui

1.1.4. Turinio technologijos ir informacijos
valdymas: IRT skaitmeniniam turiniui, 
kultūros pramonei, įskaitant kultūros 
paveldą ir turizmą, ir kūrybingumui

Or. en

Pakeitimas 481
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – suteikti profesionalams ir 
piliečiams naujų įrankių, padedančių kurti, 
naudoti ir išsaugoti bet kokio pobūdžio 
skaitmeninę informaciją bet kuria kalba ir 
modeliuoti, analizuoti ir vizualizuoti 
didelius duomenų kiekius, įskaitant 
nuorodinius duomenis. Tai apima naujas 
technologijas kalboms, mokymuisi, 
bendravimui, skaitmeniniam išsaugojimui, 
informacijos pasiekimui ir analitikai; 
pažangiąsias informacijos tvarkymo 
sistemas, pagrįstas pažangia duomenų 
gavyba, mašininiu mokymusi, statistine 
analize ir vizualinėmis kompiuterių 
technologijomis.

Tikslas – suteikti profesionalams ir 
piliečiams naujų įrankių, padedančių kurti, 
naudoti ir išsaugoti bet kokio pobūdžio 
skaitmeninę informaciją bet kuria kalba ir 
modeliuoti, analizuoti ir vizualizuoti 
didelius duomenų kiekius, įskaitant 
nuorodinius duomenis. Tai apima naujas 
technologijas kalboms, mokymuisi, 
bendravimui (įskaitant haptines, kalbines 
ir biologines sąsajas), skaitmeniniam 
išsaugojimui ir atkūrimui, informacijos 
pasiekimui ir analitikai; pažangiąsias 
informacijos tvarkymo sistemas, pagrįstas 
pažangia duomenų gavyba, didelio 
duomenų kiekio valdymu, mašininiu 
mokymusi ir mašininėmis žiniomis, 
statistine analize ir vizualinėmis 
kompiuterių technologijomis.

Or. en

Pakeitimas 482
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – suteikti profesionalams ir 
piliečiams naujų įrankių, padedančių kurti, 
naudoti ir išsaugoti bet kokio pobūdžio 
skaitmeninę informaciją bet kuria kalba ir 
modeliuoti, analizuoti ir vizualizuoti 
didelius duomenų kiekius, įskaitant 
nuorodinius duomenis. Tai apima naujas 
technologijas kalboms, mokymuisi, 
bendravimui, skaitmeniniam išsaugojimui, 
informacijos pasiekimui ir analitikai; 
pažangiąsias informacijos tvarkymo 
sistemas, pagrįstas pažangia duomenų 
gavyba, mašininiu mokymusi, statistine 
analize ir vizualinėmis kompiuterių 

Tikslas – suteikti profesionalams ir 
piliečiams naujų įrankių, padedančių kurti, 
naudoti ir išsaugoti bet kokio pobūdžio 
skaitmeninę informaciją bet kuria kalba ir 
modeliuoti, analizuoti ir vizualizuoti 
didelius duomenų kiekius, įskaitant 
nuorodinius duomenis. Tai apima naujas 
technologijas kalboms, mokymuisi, 
bendravimui, skaitmeniniam išsaugojimui,
kultūros išteklių prieigai, informacijos 
pasiekimui ir analitikai; pažangiąsias 
informacijos tvarkymo sistemas, pagrįstas 
pažangia duomenų gavyba, mašininiu 
mokymusi, statistine analize ir 
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technologijomis. vizualinėmis kompiuterių technologijomis.

Or. it

Pakeitimas 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – suteikti profesionalams ir 
piliečiams naujų įrankių, padedančių kurti, 
naudoti ir išsaugoti bet kokio pobūdžio 
skaitmeninę informaciją bet kuria kalba ir 
modeliuoti, analizuoti ir vizualizuoti 
didelius duomenų kiekius, įskaitant 
nuorodinius duomenis. Tai apima naujas 
technologijas kalboms, mokymuisi, 
bendravimui, skaitmeniniam išsaugojimui, 
informacijos pasiekimui ir analitikai; 
pažangiąsias informacijos tvarkymo 
sistemas, pagrįstas pažangia duomenų 
gavyba, mašininiu mokymusi, statistine 
analize ir vizualinėmis kompiuterių 
technologijomis.

Tikslas – suteikti profesionalams ir 
piliečiams naujų įrankių, padedančių kurti, 
naudoti ir išsaugoti bet kokio pobūdžio 
skaitmeninę informaciją bet kuria kalba ir 
modeliuoti, analizuoti ir vizualizuoti 
didelius duomenų kiekius, įskaitant 
nuorodinius duomenis. Tai apima naujas 
technologijas kalboms, mokymuisi, 
bendravimui, skaitmeniniam išsaugojimui, 
informacijos pasiekimui ir analitikai; 
pažangiąsias informacijos tvarkymo 
sistemas, pagrįstas pažangia duomenų 
gavyba tokiose srityse kaip turizmas, 
mašininiu mokymusi, statistine analize ir 
vizualinėmis kompiuterių technologijomis.

Or. en

Pakeitimas 484
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas – sustiprinti Europos pirmavimą 
moksle ir pramonėje gaminant pramonės ir 
paslaugų robotų techniką, kognytyviąsias
sistemas, pažangiąsias sąsajas ir 
išmaniąsias erdves ir jautriąsias mašinas, 
taip pat gerinant kompiuterių ir tinklų 

Tikslas – sustiprinti Europos pirmavimą 
moksle ir pramonėje gaminant pramonės ir 
paslaugų robotų techniką, kognityviąsias
sistemas, kuriant dirbtinį intelektą ir 
neurologiją, pažangiąsias sąsajas ir 
išmaniąsias erdves ir jautriąsias mašinas, 
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charakteristikas ir tobulėjant turint 
omenyje gebėjimą pagaminti sistemas, 
galinčias mokytis, prisitaikyti ir reaguoti.

taip pat remiantis kuo mažesnio dydžio 
siekiu ir gerinant kompiuterių ir tinklų 
charakteristikas ir tobulėjant turint 
omenyje gebėjimą pagaminti sistemas, 
galinčias mokytis, prisitaikyti ir reaguoti.

Or. en

Pakeitimas 485
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikimasi, kad šios šešios pagrindinės
veiklų kryptys patenkins visus poreikius. 
Prie šių poreikių galima priskirti pramonės 
pirmavimą ieškant bendrų IRT grindžiamų 
sprendimų, produktus ir paslaugas, kurių 
reikia sprendžiant pagrindinius visuomenės 
uždavinius, taip pat į taikymus nukreiptų 
IRT mokslinių tyrimų ir inovacijų 
operacijų sąrašus, kurie bus remiami kartu 
su konkrečia visuomenės uždaviniu.

Šios septynios pagrindinės veiklų kryptys
turėtų patenkinti visus poreikius. Prie šių 
poreikių galima priskirti pramonės 
pirmavimą ieškant bendrų IRT grindžiamų 
sprendimų, produktus ir paslaugas, kurių 
reikia sprendžiant pagrindinius visuomenės 
uždavinius, taip pat į taikymus nukreiptų 
IRT mokslinių tyrimų ir inovacijų 
operacijų sąrašus, kurie bus remiami kartu 
su konkrečia visuomenės uždaviniu.

Or. en

Pakeitimas 486
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.6 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie šių šešių stambiųjų veiklų krypčių 
reikėtų priskirti ir IRT specialiųjų 
mokslinių tyrimų infrastruktūras, tokias 
kaip „gyvosios laboratorijos“, kuriose 
atliekami plataus masto tyrimai ir 

Prie šių septynių stambiųjų veiklų krypčių 
reikėtų priskirti ir IRT specialiųjų 
mokslinių tyrimų infrastruktūras, tokias 
kaip „gyvosios laboratorijos“, kuriose 
atliekami plataus masto tyrimai ir 
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pagrindinių didelio poveikio technologijų 
infrastruktūras ir jų integraciją į 
pažangiuosius produktus ir novatoriškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 
įrankius, paramos paslaugas, švarius 
kambarius ir priėjimą prie prototipų 
kūrimo.

pagrindinių didelio poveikio technologijų 
infrastruktūras ir jų integraciją į 
pažangiuosius produktus ir novatoriškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 
įrankius, paramos paslaugas, švarius 
kambarius ir priėjimą prie prototipų 
kūrimo. Sąjungos finansavimas bus 
naudingas bendrai įrangai ir 
infrastruktūrai, kuriomis gali naudotis 
daug subjektų, ypač mažos ir vidutinės 
įmonės.

Or. en

Pakeitimas 487
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.6 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fizinių asmenų pagrindinės teisės ir 
laisvės, ypač jų teisė į privatų gyvenimą, 
yra labai svarbios ES. Programa 
„Horizontas 2020“ remia tokių sistemų, 
kurios gali užtikrinti, kad Europos 
Sąjungos piliečiai galėtų visiškai 
kontroliuoti savo ryšius, mokslinius 
tyrimus ir plėtrą. 

Or. en

Pakeitimas 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1.6 a. Reguliavimo ir ekonominiai 
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uždaviniai ateityje:
tikslas – ištirti, kaip ir kokiose srityse gali 
reikėti naujos reguliavimo sistemos, kad 
būtų atsižvelgta į naujus piliečių ir jų 
visuomenių, rinkų ir jų vartotojų ryšius. 
Tai apima tarpdalykinius mokslinius 
tyrimus, jungiančius teisinę analizę ir 
ekonominį, kultūrinį ir socialinį 
technologinių pokyčių poveikį.

Or. en

Pakeitimas 489
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2. Nanotechnologijos 1.2. Nanotechnologijos ir kvantinė optika 

Or. en

Pakeitimas 490
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo plėtra ir integracija skirtingų 
mokslo disciplinų sankryžoje, siekiant iš 
esmės kitokių produktų, kurie leistų rasti 
tvarius sprendimus daugeliui sektorių.

Mokslo plėtra ir integracija skirtingų 
mokslo disciplinų sankryžoje, siekiant iš 
esmės kitokių produktų, kurie leistų rasti 
tvarius sprendimus daugeliui sektorių, 
atsižvelgiant į atsargumo principą.

Or. en
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Pakeitimas 491
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.2. Saugaus nanotechnologijų vystymo ir 
pritaikomumo užtikrinimas

1.2.2. Saugaus nanotechnologijų ir 
kvantinės optikos kūrimo ir taikymo
užtikrinimas

Or. en

Pakeitimas 492
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo žinių, galinčių turėti įtaką sveikatai 
arba aplinkai, rėmimas, kad būtų galima 
pasiekti veiklos, mokslu grindžiamo 
nanotechnologijų valdymo ir pateikti 
patvirtintus mokslo įrankius ir platformas, 
skirtas pavojaus, demonstravimo ir rizikos 
įvertinimui ir valdymui viso nanomedžiagų 
ir nanosistemų gyvenimo ciklo metu.

Mokslo žinių, galinčių turėti įtaką sveikatai 
arba aplinkai, rėmimas, kad būtų galima 
pasiekti veiklos, mokslu grindžiamo 
nanotechnologijų ir kvantinės optikos
valdymo ir pateikti patvirtintus mokslo 
įrankius ir platformas, skirtas pavojaus, 
demonstravimo ir rizikos įvertinimui ir 
valdymui viso nanomedžiagų ir 
nanosistemų gyvenimo ciklo metu.

Or. en

Pakeitimas 493
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo žinių, galinčių turėti įtaką sveikatai Mokslo žinių, galinčių turėti įtaką sveikatai 
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arba aplinkai, rėmimas, kad būtų galima 
pasiekti veiklos, mokslu grindžiamo 
nanotechnologijų valdymo ir pateikti 
patvirtintus mokslo įrankius ir platformas, 
skirtas pavojaus, demonstravimo ir rizikos 
įvertinimui ir valdymui viso nanomedžiagų 
ir nanosistemų gyvenimo ciklo metu.

arba aplinkai, rėmimas, kad būtų galima 
pasiekti veiklos, mokslu grindžiamo 
nanotechnologijų valdymo ir pateikti 
patvirtintus tam tikram tikslui pritaikytų 
priemonių, kurias taikant nenaudojami 
gyvūnai, mokslo įrankius ir platformas, 
skirtas pavojaus, demonstravimo ir rizikos 
įvertinimui ir valdymui viso nanomedžiagų 
ir nanosistemų gyvenimo ciklo metu.

Or. en

Pakeitimas 494
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.2.3. Socialinio nanotechnologijų aspekto 
formavimas

1.2.3. Socialinio nanotechnologijų ir 
kvantinės optikos aspekto formavimas

Or. en

Pakeitimas 495
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmogiškųjų ir fizinių infrastruktūros 
poreikių nanotechnologijų sklaidai 
patenkinimas ir dėmesys nanotechnologijų 
panaudojimui socialiniams tikslams.

Žmogiškųjų ir fizinių infrastruktūros 
poreikių nanotechnologijų sklaidai 
patenkinimas ir dėmesys nanotechnologijų 
panaudojimui socialiniams tikslams. Be 
rizikos vertinimo atliekamas konkrečių 
nanotechnologijų taikymo galimybių 
socialinio priimtinumo vertinimas.

Or. en
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Pakeitimas 496
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmogiškųjų ir fizinių infrastruktūros 
poreikių nanotechnologijų sklaidai 
patenkinimas ir dėmesys nanotechnologijų 
panaudojimui socialiniams tikslams.

Žmogiškųjų ir fizinių infrastruktūros 
poreikių nanotechnologijų sklaidai 
patenkinimas ir dėmesys nanotechnologijų 
panaudojimui socialiniams tikslams bei 
visuomenės požiūriui į nanotechnologijas 
ir su jomis susijusius produktus.

Or. en

Pakeitimas 497
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmogiškųjų ir fizinių infrastruktūros 
poreikių nanotechnologijų sklaidai 
patenkinimas ir dėmesys nanotechnologijų 
panaudojimui socialiniams tikslams.

Žmogiškųjų ir fizinių infrastruktūros 
poreikių nanotechnologijų sklaidai 
patenkinimas ir dėmesys nanotechnologijų 
panaudojimui socialiniams tikslams, taip 
pat konkrečių nanotechnologijų prietaikų 
socialiniam priimtinumui.

Or. en

Pakeitimas 498
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žmogiškųjų ir fizinių infrastruktūros Žmogiškųjų ir fizinių infrastruktūros 
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poreikių nanotechnologijų sklaidai 
patenkinimas ir dėmesys nanotechnologijų 
panaudojimui socialiniams tikslams.

poreikių nanotechnologijų ir kvantinės 
optikos sklaidai patenkinimas ir dėmesys 
nanotechnologijų ir kvantinės optikos
panaudojimui socialiniams tikslams.

Or. en

Pakeitimas 499
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėmesys naujiems, lankstiems, kintamiems 
ir kartotiniems funkciniams blokams, 
moderniam naujų ir esamų procesų 
integravimui, taip pat tolesniam augimui, 
kad būtų galima pasiekti masinės 
produktų ir įvairios paskirties įmonių 
gamybos, kuri užtikrintų, kad žinios būtų 
efektyviai paverčiamos pramonės 
inovacijomis.

Dėmesys naujiems, lankstiems, kintamiems 
ir kartotiniems funkciniams blokams, 
moderniam naujų ir esamų procesų 
integravimui.

Or. en

Pakeitimas 500
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Funkcionalių ir daugiafunkcių medžiagų, 
tokių kaip save pataisančių arba biologiškai 
suderinamų ir struktūrinių medžiagų, skirtų 
inovacijoms visuose pramonės sektoriuose, 
ypač aukštos vertės rinkose, paieška.

Funkcionalių, technologinių, retųjų, 
retųjų žemių ir daugiafunkcių medžiagų, 
tokių kaip save pataisančių arba biologiškai 
suderinamų ir struktūrinių medžiagų, skirtų 
inovacijoms visuose pramonės sektoriuose, 
ypač aukštos vertės rinkose, paieška.

Or. en
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Pakeitimas 501
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas ir tvarus 
vystymasis ir pramonėje būtų galima 
gaminti ateities produktus, pvz., metalo 
arba chemijos pramonėse.

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kad būtų 
užtikrintas efektyvus išteklių požiūriu ir 
tvarus vystymasis ir pramonėje būtų galima 
gaminti ateities produktus, pvz., metalo 
arba chemijos pramonėse.

Or. en

Pakeitimas 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų produktų ir prietaisų ir vartotojų 
elgsenos, mažinančios energetikos 
paklausą ir palengvinančios mažai anglies 
dioksido naudojančios produkcijos 
gamybą, taip pat proceso suintensyvinimą, 
perdirbimą, užteršimo pašalinimą ir didelės 
pridėtinės vertės medžiagų iš atliekų ir 
perdirbimo kūrimas.

Naujų produktų ir prietaisų ir vartotojų 
elgsenos, mažinančios energetikos 
paklausą ir palengvinančios mažataršės
produkcijos gamybą, taip pat proceso 
suintensyvinimą, perdirbimą, užteršimo 
pašalinimą ir didelės pridėtinės vertės 
medžiagų iš atliekų ir perdirbimo kūrimas.

Or. en(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jeigu jis bus priimtas, visame tekste reikės 
atlikti atitinkamus pakeitimus.)

Pagrindimas

Pagal mažataršės gamybos koncepciją mažinamas visokių tipų teršalų išmetimas į orą 
visuose sektoriuose, ne tik anglies dioksido ar metano. Todėl visiškai pateisinama terminą 
„mažai anglies dioksido naudojanti“ pakeisti terminu „mažataršė“, nes tai atspindi 
dokumente siūlomų veiksmų realų tikslą. Moksliniais tyrimais turėtų visada būti siekiama 
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sustabdyti visų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų teršalų išmetimą.

Pakeitimas 503
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų produktų ir prietaisų ir vartotojų 
elgsenos, mažinančios energetikos 
paklausą ir palengvinančios mažai anglies 
dioksido naudojančios produkcijos 
gamybą, taip pat proceso suintensyvinimą, 
perdirbimą, užteršimo pašalinimą ir didelės 
pridėtinės vertės medžiagų iš atliekų ir 
perdirbimo kūrimas.

Naujų produktų ir prietaisų ir vartotojų 
elgsenos, mažinančios energetikos 
paklausą ir palengvinančios mažai anglies
dioksido naudojančios produkcijos 
gamybą, taip pat proceso suintensyvinimą, 
perdirbimą, gavybą iš urbanistinių atliekų,
užteršimo pašalinimą ir didelės pridėtinės 
vertės medžiagų iš atliekų ir perdirbimo 
kūrimas.

Or. en

Pakeitimas 504
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konvergencinių technologijų dizaino ir 
plėtros taikymas kuriant naujas verslo 
galimybes, įskaitant Europos medžiagų, 
turinčių istorinę arba kultūrinę vertę 
išsaugojimą.

Konvergencinių technologijų dizaino ir 
plėtros taikymas kuriant naujas verslo 
galimybes, įskaitant Europos medžiagų, 
turinčių istorinę arba kultūrinę vertę 
išsaugojimą. Kultūros paveldo apsauga: 
konservavimo medžiagų ir metodų 
vertinimas, stebėjimas ir pasirinkimas, 
atsižvelgiant į aplinką ir energijos 
valdymą, naudojimą ir priežiūrą, taip pat 
integravimas į dabartinį ir istorinį 
kontekstą bei archeologinį ir kultūrinį 
kontekstus.

Or. it
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Pakeitimas 505
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konvergencinių technologijų dizaino ir 
plėtros taikymas kuriant naujas verslo 
galimybes, įskaitant Europos medžiagų, 
turinčių istorinę arba kultūrinę vertę 
išsaugojimą.

Konvergencinių technologijų dizaino ir 
plėtros taikymas kuriant naujas verslo 
galimybes, įskaitant Europos paveldo ir
medžiagų, turinčių istorinę arba kultūrinę 
vertę, išsaugojimą.

Or. en

Pakeitimas 506
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3.5 a. Naujos žaliavos chemijos 
pramonei
Vidutinės trukmės ir ilgalaikis 
alternatyvios žaliavų bazės chemijos 
pramonei kūrimas, pradedant anglimi, 
biomase ir atliekomis ir baigiant aplinkai 
nekenksmingais naftos pakaitalais, kaip 
anglies dioksido šaltiniu. Daugelio galimų 
pramonės žaliavų tyrimui reikalingos 
naujos sintetinių dujų technologijos 
(trečiosios kartos dujinimo technologijos).

Or. en

Pakeitimas 507
Amalia Sartori
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir plėtra kuria siekiama 
surasti alternatyvių būdų panaudoti 
medžiagas ir naujus verslo modelio 
požiūrius.

Moksliniai tyrimai ir plėtra, kuria siekiama 
surasti alternatyvių būdų panaudoti 
medžiagas, įskaitant svarbiausias žaliavas,
ir naujus verslo modelio požiūrius.

Or. en

Pagrindimas

Daug žaliavų nėra retos geologiniu požiūriu, tačiau ypač svarbios dėl įvairių priežasčių (pvz., 
priklausomybė nuo importo, sudėtinga perdirbti ar pakeisti). Geriau nurodyti „svarbiausias 
žaliavas“ (kaip apibrėžta ES 14 svarbiausių žaliavų sąraše).

Pakeitimas 508
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4.1. Pažangiausių biotechnologijų kaip 
būsimų inovacijų varomosios jėgos 
skatinimas

1.4.1. Tvarių biotechnologijų kaip būsimų 
inovacijų varomosios jėgos skatinimas

Or. en

Pakeitimas 509
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra padėti tokius pagrindus 
Europos pramonei, kad ji pagal inovacijas 

Tikslas yra padėti tokius pagrindus 
Europos pramonei, kad ji pagal inovacijas 
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būtų tarp lyderių tiek vidutiniu, tiek ir ilgu 
laikotarpiu. Tai apima naujai atsirandančių 
priemonių, tokių kaip sintetinės biologijos, 
bioinformatikos, sistemų biologijos, plėtrą 
ir konvergencijos su kitomis 
padedančiomis technologijomis, tokiomis 
kaip nanotechnologijos (pvz., 
bionanotechnologijos) ir informacijos ir 
ryšių technologijos (ICT) (pvz., 
bioelektronika), naudojimas. Šioms ir 
kitoms pažangiausioms sritims reikalingi 
atitinkamos mokslinių tyrimų ir plėtros 
priemonės, palengvinančios veiksmingą 
perdavimą į naujas taikomąsias programas 
ir jų įgyvendinimą (vaistų padavimo 
sistemos, biojutikliai, biomikroschemos ir 
pan).

būtų tarp lyderių tiek vidutiniu, tiek ir ilgu 
laikotarpiu. Tai apima naujai atsirandančių 
priemonių, tokių kaip sintetinės biologijos, 
bioinformatikos, sistemų biologijos, plėtrą 
ir konvergencijos su kitomis 
padedančiomis technologijomis, tokiomis 
kaip nanotechnologijos (pvz., 
bionanotechnologijos) ir informacijos ir 
ryšių technologijos (ICT) (pvz., 
bioelektronika), naudojimas. Šioms ir 
kitoms pažangiausioms sritims reikalingi 
atitinkamos mokslinių tyrimų ir plėtros 
priemonės, palengvinančios veiksmingą 
perdavimą į naujas taikomąsias programas 
ir jų įgyvendinimą (vaistų padavimo 
sistemos, biojutikliai, biomikroschemos ir 
pan.), vengiant kištis į natūralios gamtos 
procesus ir atsižvelgiant į atsargumo ir 
etinius principus.

Or. en

Pakeitimas 510
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra padėti tokius pagrindus 
Europos pramonei, kad ji pagal inovacijas 
būtų tarp lyderių tiek vidutiniu, tiek ir ilgu 
laikotarpiu. Tai apima naujai atsirandančių 
priemonių, tokių kaip sintetinės biologijos, 
bioinformatikos, sistemų biologijos, plėtrą 
ir konvergencijos su kitomis 
padedančiomis technologijomis, tokiomis 
kaip nanotechnologijos (pvz., 
bionanotechnologijos) ir informacijos ir 
ryšių technologijos (ICT) (pvz., 
bioelektronika), naudojimas. Šioms ir 
kitoms pažangiausioms sritims reikalingi
atitinkamos mokslinių tyrimų ir plėtros 
priemonės, palengvinančios veiksmingą 
perdavimą į naujas taikomąsias programas 

Tikslas yra padėti tokius pagrindus 
Europos pramonei, kad ji pagal inovacijas 
būtų tarp lyderių tiek vidutiniu, tiek ir ilgu 
laikotarpiu. Tai apima naujai atsirandančių 
priemonių, tokių kaip sistemų biologijos, 
bioinformatikos ir sintetinės biologijos, 
plėtrą ir konvergenciją su kitomis 
padedančiomis technologijomis, tokiomis 
kaip nanotechnologijos (pvz., 
bionanotechnologijos), informacijos ir 
ryšių technologijos (ICT) (pvz., 
bioelektronika), augalų ir žemės ūkio 
biotechnologija. Šioms ir kitoms 
pažangiausioms sritims reikalingos
atitinkamos mokslinių tyrimų ir plėtros 
priemonės, palengvinančios veiksmingą 
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ir jų įgyvendinimą (vaistų padavimo 
sistemos, biojutikliai, biomikroschemos ir 
pan).

perdavimą į naujas taikomąsias programas 
ir jų įgyvendinimą (vaistų padavimo 
sistemos, biojutikliai, biomikroschemos, 
augalinės genetinės technologijos ir pan.).

Or. en

Pagrindimas

Sistemų biologija yra plačiausia sąvoka, todėl ją reikėtų nurodyti pirmiausia.

Pakeitimas 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4.2. Biotechnologijomis paremti
pramoniniai procesai

1.4.2. Biotechnologijomis paremti
produktai ir procesai

Or. en

Pakeitimas 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra dvejopas: viena vertus, sudaryti 
palankias sąlygas Europos pramonei (pvz., 
chemijos, sveikatos, kalnakasybos, 
energetikos, celiuliozės ir popieriaus, 
tekstilės, krakmolo, maisto perdirbimo) 
kurti naujus produktus ir procesus, 
tenkinant pramonės ir visuomenės 
poreikius, bei konkurencingas ir išplėstas 
biotechnologijų pagrindu alternatyvas, 
kurios pakeistų jau seniai žinomas; kita 
vertus, panaudoti biotechnologijų 
potencialą taršos aptikimui, stebėjimui, 

Tikslas yra dvejopas: svarbiausia sudaryti 
palankias sąlygas Europos pramonei (pvz., 
chemijos, sveikatos, kalnakasybos, 
energetikos, celiuliozės ir popieriaus, 
tekstilės, krakmolo, augalų auginimo ir
maisto perdirbimo) kurti naujus produktus 
ir procesus, tenkinant žemės ūkio ir 
akvakultūros, pramonės ir visuomenės 
poreikius, bei konkurencingas ir išplėstas 
biotechnologijų pagrindu alternatyvas, 
kurios pakeistų jau seniai žinomas; be to, 
panaudoti biotechnologijų potencialą taršos 
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prevencijai ir pašalinimui. Tai apima 
fermentinių ir metabolinių kelių mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, biologinių procesų 
projektavimą, pažangią fermentaciją, 
pirminį ir tolesnį apdorojimą, supratimo 
apie mikrobų bendrijų dinamiką įgijimą. 
Jis taip pat apima prototipų kūrimą, 
siekiant įvertinti sukurtų produktų ir 
procesų technines ir ekonomines 
galimybes.

aptikimui, stebėjimui, prevencijai ir 
pašalinimui. Tai apima fermentinių ir 
metabolinių kelių mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, biologinių procesų 
projektavimą, pažangią fermentaciją, 
pirminį ir tolesnį apdorojimą, supratimo 
apie mikrobų bendrijų dinamiką įgijimą. 
Jis taip pat apima prototipų kūrimą, 
siekiant įvertinti sukurtų produktų ir 
procesų technines ir ekonomines 
galimybes.

Or. en

Pakeitimas 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, molekulines priemones), taip 
sąlygojant lyderiavimą ir konkurencinį 
pranašumą daugelyje ekonomikos sektorių. 
Apimami tokie aspektai, kaip biologinių 
išteklių vystymo palaikymas 
optimizuotomis savybėmis ir programomis, 
skirtingomis nei įprastos alternatyvos; 
palankios sąlygos tirti, suprasti ir tvariai 
naudoti sausumos ir jūrų biologinę įvairovę 
naujomis priemonėmis; biotechnologijomis 
paremtos sveikatos priežiūros sprendimų
(pvz., diagnostika, biologiniai preparatai, 
biologinės medicinos prietaisai) plėtojimo 
parama.

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas
(pvz., sistemų biologiją, genomiką, meta-
genomiką, proteomiką, fenomiką,
molekulines priemones), taip sąlygojant 
lyderiavimą ir konkurencinį pranašumą 
daugelyje ekonomikos sektorių. Apimami 
tokie aspektai, kaip biologinių išteklių 
vystymo palaikymas optimizuotomis 
savybėmis ir programomis, skirtingomis 
nei įprastos alternatyvos; palankios sąlygos 
tirti, suprasti ir tvariai naudoti sausumos ir 
jūrų biologinę įvairovę naujomis 
priemonėmis; biotechnologijomis paremtos 
sveikatos priežiūros sprendimų (pvz.,
farmacinė diagnostika, biologiniai 
preparatai, biologinės medicinos prietaisai, 
sveikesni augalai ir gyvūnai sveikai 
mitybai) plėtojimo parama.

Or. en
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Pakeitimas 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra dvejopas: viena vertus, sudaryti 
palankias sąlygas Europos pramonei (pvz., 
chemijos, sveikatos, kalnakasybos, 
energetikos, celiuliozės ir popieriaus, 
tekstilės, krakmolo, maisto perdirbimo) 
kurti naujus produktus ir procesus, 
tenkinant pramonės ir visuomenės 
poreikius, bei konkurencingas ir išplėstas 
biotechnologijų pagrindu alternatyvas, 
kurios pakeistų jau seniai žinomas; kita 
vertus, panaudoti biotechnologijų 
potencialą taršos aptikimui, stebėjimui, 
prevencijai ir pašalinimui. Tai apima 
fermentinių ir metabolinių kelių mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, biologinių procesų 
projektavimą, pažangią fermentaciją, 
pirminį ir tolesnį apdorojimą, supratimo 
apie mikrobų bendrijų dinamiką įgijimą. 
Jis taip pat apima prototipų kūrimą, 
siekiant įvertinti sukurtų produktų ir 
procesų technines ir ekonomines 
galimybes.

Tikslas yra dvejopas: sudaryti palankias 
sąlygas Europos pramonei (pvz., chemijos, 
sveikatos, kalnakasybos, energetikos, 
celiuliozės ir popieriaus, tekstilės, 
krakmolo, augalų auginimo ir maisto 
perdirbimo) kurti naujus produktus ir 
procesus, tenkinant žemės ūkio, 
žuvininkystės, pramonės ir visuomenės 
poreikius, bei konkurencingas ir išplėstas 
biotechnologijų pagrindu alternatyvas, 
kurios pakeistų jau seniai žinomas; be to, 
panaudoti biotechnologijų potencialą taršos 
aptikimui, stebėjimui, prevencijai ir 
pašalinimui. Tai apima fermentinių ir 
metabolinių kelių mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, biologinių procesų 
projektavimą, pažangią fermentaciją, 
pirminį ir tolesnį apdorojimą, supratimo 
apie mikrobų bendrijų dinamiką įgijimą. 
Jis taip pat apima prototipų kūrimą, 
siekiant įvertinti sukurtų produktų ir 
procesų technines ir ekonomines 
galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu įtraukti augalų auginimo, žemės ūkio ir akvakultūros biotechnologijas.

Pakeitimas 515
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra dvejopas: viena vertus, sudaryti 
palankias sąlygas Europos pramonei (pvz., 
chemijos, sveikatos, kalnakasybos, 
energetikos, celiuliozės ir popieriaus, 
tekstilės, krakmolo, maisto perdirbimo) 
kurti naujus produktus ir procesus, 
tenkinant pramonės ir visuomenės 
poreikius, bei konkurencingas ir išplėstas 
biotechnologijų pagrindu alternatyvas, 
kurios pakeistų jau seniai žinomas; kita 
vertus, panaudoti biotechnologijų 
potencialą taršos aptikimui, stebėjimui, 
prevencijai ir pašalinimui. Tai apima 
fermentinių ir metabolinių kelių mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, biologinių procesų 
projektavimą, pažangią fermentaciją, 
pirminį ir tolesnį apdorojimą, supratimo 
apie mikrobų bendrijų dinamiką įgijimą. 
Jis taip pat apima prototipų kūrimą, 
siekiant įvertinti sukurtų produktų ir 
procesų technines ir ekonomines 
galimybes.

Tikslas yra dvejopas: viena vertus, sudaryti 
palankias sąlygas Europos pramonei (pvz., 
chemijos, sveikatos, augalinės genetinės 
technologijos, kalnakasybos, energetikos, 
celiuliozės ir popieriaus, tekstilės, 
krakmolo, maisto perdirbimo) kurti naujus 
produktus ir procesus, tenkinant pramonės 
ir visuomenės poreikius, bei 
konkurencingas ir išplėstas biotechnologijų 
pagrindu alternatyvas, kurios pakeistų jau 
seniai žinomas; kita vertus, panaudoti 
biotechnologijų potencialą taršos 
aptikimui, stebėjimui, prevencijai ir 
pašalinimui. Tai apima fermentinių ir 
metabolinių kelių mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, biologinių procesų 
projektavimą, pažangią fermentaciją, 
pirminį ir tolesnį apdorojimą, supratimo 
apie mikrobų bendrijų dinamiką įgijimą. 
Jis taip pat apima prototipų kūrimą, 
siekiant įvertinti sukurtų produktų ir 
procesų technines ir ekonomines 
galimybes.

Or. en

Pakeitimas 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, molekulines priemones), taip 
sąlygojant lyderiavimą ir konkurencinį 
pranašumą daugelyje ekonomikos sektorių. 
Apimami tokie aspektai, kaip biologinių 
išteklių vystymo palaikymas 
optimizuotomis savybėmis ir programomis, 

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, molekulines priemones), taip 
sąlygojant lyderiavimą ir konkurencinį 
pranašumą daugelyje ekonomikos sektorių. 
Apimami tokie aspektai, kaip biologinių 
išteklių vystymo palaikymas 
optimizuotomis savybėmis ir programomis, 
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skirtingomis nei įprastos alternatyvos; 
palankios sąlygos tirti, suprasti ir tvariai 
naudoti sausumos ir jūrų biologinę įvairovę 
naujomis priemonėmis;

skirtingomis nei įprastos alternatyvos; 
palankios sąlygos tirti, suprasti ir tvariai 
naudoti sausumos ir jūrų biologinę įvairovę 
naujomis priemonėmis; pirmenybinė 
parama bus teikiama naujiems 
diagnostikos metodams srityse, kuriose 
jau taikoma prevencija arba atitinkamo 
paciento diagnostika arba tikėtina, kad jos 
bus greitai sukurtos.

Or. de

Pakeitimas 517
András Gyürk

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, molekulines priemones), taip 
sąlygojant lyderiavimą ir konkurencinį 
pranašumą daugelyje ekonomikos sektorių. 
Apimami tokie aspektai, kaip biologinių 
išteklių vystymo palaikymas 
optimizuotomis savybėmis ir programomis, 
skirtingomis nei įprastos alternatyvos; 
palankios sąlygos tirti, suprasti ir tvariai 
naudoti sausumos ir jūrų biologinę įvairovę 
naujomis priemonėmis; biotechnologijomis 
paremtos sveikatos priežiūros sprendimų
(pvz., diagnostika, biologiniai preparatai, 
biologinės medicinos prietaisai) plėtojimo 
parama.

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, molekulines priemones, 
metabolomiką, ekspresijos sistemas, 
chemines bibliotekas ir tinklo analizę), 
taip sąlygojant lyderiavimą ir konkurencinį 
pranašumą daugelyje ekonomikos sektorių. 
Apimami tokie aspektai, kaip biologinių 
išteklių vystymo palaikymas 
optimizuotomis savybėmis ir programomis, 
skirtingomis nei įprastos alternatyvos; 
palankios sąlygos tirti, suprasti ir tvariai 
naudoti sausumos ir jūrų biologinę įvairovę 
naujomis priemonėmis; biotechnologijomis 
paremtos sveikatos priežiūros sprendimų
(pvz., diagnostika, biologiniai preparatai, 
biologinės medicinos prietaisai) plėtojimo 
parama.

Or. en

Pakeitimas 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas
(pvz., genomiką, meta-genomiką, 
proteomiką, molekulines priemones), taip 
sąlygojant lyderiavimą ir konkurencinį 
pranašumą daugelyje ekonomikos sektorių. 
Apimami tokie aspektai, kaip biologinių 
išteklių vystymo palaikymas 
optimizuotomis savybėmis ir programomis, 
skirtingomis nei įprastos alternatyvos; 
palankios sąlygos tirti, suprasti ir tvariai 
naudoti sausumos ir jūrų biologinę įvairovę 
naujomis priemonėmis; biotechnologijomis 
paremtos sveikatos priežiūros sprendimų
(pvz., diagnostika, biologiniai preparatai, 
biologinės medicinos prietaisai) plėtojimo 
parama.

Tikslas yra plėtoti platformos technologijas
(pvz., sistemų biologiją, genomiką, meta-
genomiką, proteomiką, fenomiką,
molekulines priemones), taip sąlygojant 
lyderiavimą ir konkurencinį pranašumą 
daugelyje ekonomikos sektorių. Apimami 
tokie aspektai, kaip biologinių išteklių 
vystymo palaikymas optimizuotomis 
savybėmis ir programomis, skirtingomis 
nei įprastos alternatyvos; palankios sąlygos 
tirti, suprasti ir tvariai naudoti sausumos ir 
jūrų biologinę įvairovę naujomis 
priemonėmis; biotechnologijomis paremtos 
sveikatos priežiūros sprendimų (pvz.,
farmacinė diagnostika, biologiniai 
preparatai, biologinės medicinos prietaisai, 
sveikesni augalai ir gyvūnai sveikai 
mitybai) plėtojimo parama.

Or. en

Pakeitimas 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinės medicinos skatinimas sunkios 
ligos atveju
Siekiant sukurti naujas prevencijos ir 
gydymo strategijas, kurios gali būti 
pritaikomos pagal pacientų poreikius, ir 
sustiprinti ligų prevenciją ir ankstyvą 
diagnostiką, būtina plėtoti tikslinę 
mediciną. Moksliniais tyrimais turi būti 
nustatomi, detaliau paaiškinami ir 
plėtojami gydymo sprendimų priėmimą 
lemiantys veiksniai.
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Or. en

Pakeitimas 520
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.4.3 a. Aplinkos, visuomenės ir etikos 
uždavinių sprendimas
Tikslas – atsižvelgti į aplinkos, 
visuomenės ir etikos uždavinius, 
susijusius su tam tikrų rūšių 
technologijomis, plėtojant vertinimo 
procesus, kurie apimtų plataus masto 
konsultacijas su suinteresuotaisiais 
subjektais.

Or. en

Pakeitimas 521
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skatinti tvarų pramonės augimą, 
palengvinant Europoje strateginį perėjimą 
nuo išlaidomis pagrįstos gamybos prie 
požiūrio, besiremiančio didelės pridėtinės 
vertės kūrimu. Dėl to iškyla iššūkis gaminti
daugiau, naudojant mažiau medžiagų, 
naudojant mažiau energijos ir paliekant 
mažiau atliekų bei mažiau teršiant. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas būsimų 
taikomųjų gamybos sistemų plėtrai ir 
integravimui, ypatingai akcentuojant 
Europos MVĮ-ių poreikius, siekiant 

Skatinti tvarų pramonės augimą, 
palengvinant Europoje strateginį perėjimą 
nuo išlaidomis pagrįstos gamybos prie 
požiūrio, besiremiančio didelės pridėtinės 
vertės kūrimu. Dėl to iškyla iššūkis gaminti
kokybiškus produktus, naudojant mažiau 
medžiagų, naudojant mažiau energijos ir 
paliekant mažiau atliekų bei mažiau 
teršiant. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas 
būsimų taikomųjų gamybos sistemų plėtrai 
ir integravimui, ypatingai akcentuojant 
Europos MVĮ poreikius, siekiant 
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įgyvendinti pažangias ir tvarias gamybos 
sistemas ir procesus.

įgyvendinti pažangias ir tvarias gamybos 
sistemas ir procesus.

Or. en

Pakeitimas 522
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumažinti energijos suvartojimą ir
išmetamųjų CO2 dujų kiekį, plėtojant ir 
diegiant tvarios statybos technologijas,
įgyvendinant ir pakartojant priemones, 
skirtas intensyviau naudoti energetiškai 
efektyvias sistemas ir medžiagas naujuose, 
renovuotuose ir modifikuotuose pastatuose. 
Gyvavimo ciklo aptarimas ir auganti 
koncepcijos „projektuoti-statyti-
eksploatuoti“ svarba bus labai svarbūs 
sprendžiant perėjimo prie beveik nulinės 
energijos lygio pastatų Europoje iki 2020 
m. uždavinį ir įgyvendinant energetiškai 
efektyvių rajonų planą per susitarimą su 
didele suinteresuotąja bendruomene.

Padidinti energijos vartojimo efektyvumą 
ir sumažinti išmetamųjų CO2 dujų kiekį, 
plėtojant ir diegiant tvarios statybos 
technologijas, įgyvendinant ir pakartojant 
priemones, skirtas intensyviau naudoti 
energetiškai efektyvias sistemas ir 
medžiagas naujuose, renovuotuose ir 
modifikuotuose pastatuose. Gyvavimo 
ciklo aptarimas ir auganti koncepcijos
„projektuoti-statyti-eksploatuoti“ svarba 
bus labai svarbūs sprendžiant perėjimo prie 
beveik nulinės energijos lygio pastatų 
Europoje iki 2020 m. uždavinį ir 
įgyvendinant energetiškai efektyvių rajonų 
planą per susitarimą su didele 
suinteresuotąja bendruomene.

Or. it

Pakeitimas 523
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didinti konkurencingumą perdirbimo 
pramonės šakose, tokiose kaip chemijos, 
celiuliozės ir popieriaus, stiklo, spalvotųjų 
metalų ir plieno, iš esmės pagerinant 

Didinti konkurencingumą perdirbimo 
pramonės šakose, tokiose kaip chemijos, 
celiuliozės ir popieriaus, stiklo, spalvotųjų 
metalų ir plieno, iš esmės ir prieinamomis 
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išteklių ir energijos efektyvumą ir mažinant 
tokios pramonės veiklos poveikį aplinkai. 
Dėmesys bus skiriamas technologijų, 
sudarančių palankias sąlygas pažangioms 
medžiagoms, vystymui ir tinkamumo 
patvirtinimui, medžiagoms ir 
technologiniams sprendimams dėl 
produktų, kuriuos naudojant išmetama 
nedaug anglies dvideginio, ir mažiau 
energijos naudojantiems procesams ir 
paslaugoms vertės grandinėje, taip pat itin 
mažai anglies dvideginio išskiriančios 
gamybos technologijoms ir metodams, 
norint pasiekti konkretų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos intensyvumo 
sumažinimą.

kainomis pagerinant išteklių ir energijos 
efektyvumą ir mažinant tokios pramonės 
veiklos poveikį aplinkai. Dėmesys bus 
skiriamas technologijų, sudarančių 
palankias sąlygas pažangioms 
medžiagoms, vystymui ir tinkamumo 
patvirtinimui, medžiagoms ir 
technologiniams sprendimams dėl 
produktų, kuriuos naudojant išmetama 
nedaug anglies dvideginio, ir mažiau 
energijos naudojantiems procesams ir 
paslaugoms vertės grandinėje, taip pat itin 
mažai anglies dvideginio išskiriančios 
gamybos technologijoms ir metodams, 
norint pasiekti konkretų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų emisijos intensyvumo 
sumažinimą.

Or. it

Pakeitimas 524
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.5 papunkčio 1.5.4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpsektorinis bendradarbiavimas žiniomis 
pagrįstos, specializuotos gamybos 
koncepcijų ir metodologijos srityje gali 
paskatinti kūrybiškumą ir naujoves, 
didžiausią dėmesį skiriant individualiai 
pritaikytiems verslo modeliams, kurie gali 
atitikti globalizuotos vertės grandinių ir 
tinklų, besikeičiančių rinkų bei 
atsirandančių ir būsimų pramonės šakų 
reikalavimus.

Tarpsektorinis bendradarbiavimas žiniomis 
pagrįstos, specializuotos gamybos 
koncepcijų ir metodologijos srityje gali 
paskatinti kūrybiškumą ir naujoves, 
didžiausią dėmesį skiriant individualiai 
pritaikytiems verslo modeliams, kurie gali 
atitikti globalizuotos vertės grandinių ir 
tinklų, besikeičiančių rinkų bei 
atsirandančių ir būsimų pramonės šakų 
reikalavimus. Parama visų pirma bus 
teikiama naujų ekonovatoriškų verslo 
modelių ir alternatyvių produktyvaus 
išteklių panaudojimo metodų kūrimui.

Or. en
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Pakeitimas 525
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslas yra išlaikyti pagrindinį vaidmenį 
pasauliniu mastu kosmoso srityje, 
apsaugant ir plėtojant konkurencingą 
kosmoso pramonę ir mokslinių tyrimų 
bendruomenę bei skatinant kosmoso 
naujoves.

Tikslas yra išlaikyti pagrindinį vaidmenį 
pasauliniu lygmeniu kosmoso srityje, 
apsaugant ir plėtojant konkurencingą 
kosmoso pramonę ir mokslinių tyrimų 
bendruomenę bei skatinant kosmoso 
naujoves.

Or. en

Pakeitimas 526
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 dalies 1.6.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso technologijų iššūkiai gali būti 
palyginami su sausumos technologijų 
iššūkiais, pavyzdžiui, energetikos, 
telekomunikacijų, gamtinių išteklių 
žvalgymo, robotų technika, saugumo ir 
sveikatos srityse. Šie bendrumai siūlo 
technologijų bendro pirminio plėtojimo 
galimybes, pirmiausia MVĮ-ėms, visose 
kosmoso ir nekosmoso bendruomenėse, 
potencialiai nulemiant proveržio inovacijas 
greičiau nei galima būtų pasiekti 
bendradarbiaujant vėlesniame etape. 
Esamos Europos kosmoso infrastruktūros 
eksploatavimas turėtų būti skatinamas 
remiant pažangių produktų ir paslaugų, 
paremtų nuotolinio stebėjimu ir 
geografinės vietos nustatymu, vystymąsi. 
Europa turėtų toliau stiprinti tikslinėmis 
priemonėmis pradėtą verslaus kosmoso 
sektoriaus plėtrą.

Kosmoso technologijų iššūkiai gali būti 
palyginami su sausumos technologijų 
iššūkiais, pavyzdžiui, energetikos, 
telekomunikacijų, gamtinių išteklių 
žvalgymo, robotų technika, saugumo ir 
sveikatos srityse. Šie bendrumai siūlo 
technologijų bendro pirminio plėtojimo 
galimybes, pirmiausia MVĮ, visose 
kosmoso ir nekosmoso bendruomenėse, 
potencialiai nulemiant proveržio inovacijas 
greičiau nei galima būtų pasiekti 
bendradarbiaujant vėlesniame etape.
Esamos Europos kosmoso infrastruktūros 
eksploatavimas turėtų būti skatinamas 
remiant pažangių produktų ir paslaugų, 
paremtų nuotolinio stebėjimu ir 
geografinės vietos nustatymu, bei 
kosminių telekomunikacijų vystymąsi.
Kalbant apie GNSS programas, kurios 
gali atverti galimybių sukurti naujas 
programas įvairiose veiklos srityse, visų 
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pirma dėl atominio laikrodžio teikiamo 
duomenų tikslumo, ypač aišku, kad reikia 
skatinti inovatyvius produktus ir 
paslaugas, taigi, reikia teikti finansinę 
paramą mokslinių tyrimų, technologijų 
plėtros ir inovacijų iniciatyvoms. Ši 
būtinybė ypač didelė, atsižvelgiant į tai, 
kad EGNOS jau veikia ir palyginti 
netolimoje ateityje „Galileo“ taip pat 
pradės veikti. Programoje „Horizontas 
2020“ siūlomas kosmosui skirtas 
finansavimo nuo 15 iki 20 proc. paketas 
laikomas tikslu, kuris gerai atitinka 
investicijų poreikį, siekiant panaudoti 
naujų produktų ir paslaugų kūrimo 
potencialą, taigi, išgauti visą reikšmingą 
socialinę ir ekonominę naudą, kurią jie 
gali duoti. Europa turėtų toliau stiprinti 
tikslinėmis priemonėmis pradėtą verslaus 
kosmoso sektoriaus plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 527
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 dalies 1.6.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso technologijų iššūkiai gali būti 
palyginami su sausumos technologijų 
iššūkiais, pavyzdžiui, energetikos, 
telekomunikacijų, gamtinių išteklių 
žvalgymo, robotų technika, saugumo ir 
sveikatos srityse. Šie bendrumai siūlo 
technologijų bendro pirminio plėtojimo 
galimybes, pirmiausia MVĮ-ėms, visose 
kosmoso ir nekosmoso bendruomenėse, 
potencialiai nulemiant proveržio inovacijas 
greičiau nei galima būtų pasiekti 
bendradarbiaujant vėlesniame etape. 
Esamos Europos kosmoso infrastruktūros 
eksploatavimas turėtų būti skatinamas 
remiant pažangių produktų ir paslaugų, 

Kosmoso technologijų iššūkiai gali būti 
palyginami su sausumos technologijų 
iššūkiais, pavyzdžiui, judumo, žemės ūkio,
energetikos, telekomunikacijų, gamtinių 
išteklių žvalgymo, robotų technika, 
saugumo ir sveikatos srityse. Šie 
bendrumai siūlo technologijų bendro 
pirminio plėtojimo galimybes, pirmiausia
MVĮ, visose kosmoso ir nekosmoso 
bendruomenėse, potencialiai nulemiant 
proveržio inovacijas greičiau nei galima 
būtų pasiekti bendradarbiaujant vėlesniame 
etape. Esamos Europos kosmoso 
infrastruktūros eksploatavimas turėtų būti 
skatinamas remiant pažangių produktų ir 
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paremtų nuotolinio stebėjimu ir 
geografinės vietos nustatymu, vystymąsi. 
Europa turėtų toliau stiprinti tikslinėmis 
priemonėmis pradėtą verslaus kosmoso 
sektoriaus plėtrą.

paslaugų, paremtų nuotolinio stebėjimu ir 
geografinės vietos nustatymu, ir kosminių 
telekomunikacijų vystymąsi. Europa turėtų 
toliau stiprinti tikslinėmis priemonėmis 
pradėtą verslaus kosmoso sektoriaus plėtrą.

Or. en

Pagrindimas

76 pakeitimo paskutinėje dalyje iš naujo įtrauktos integruotosios vartotojų grandies 
paslaugos, apie kurias jau kalbėta anksčiau toje pačioje pastraipoje. Verslaus kosmoso 
sektoriaus stiprinimu siekiama remti naujas tendencijas, pavyzdžiui, naujas iniciatyvas teikti 
ekonomišką prieigą prie Žemės žemutinės orbitos ar suborbitinius skrydžius.

Pakeitimas 528
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 dalies 1.6.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso technologijų iššūkiai gali būti 
palyginami su sausumos technologijų 
iššūkiais, pavyzdžiui, energetikos, 
telekomunikacijų, gamtinių išteklių 
žvalgymo, robotų technika, saugumo ir 
sveikatos srityse. Šie bendrumai siūlo 
technologijų bendro pirminio plėtojimo 
galimybes, pirmiausia MVĮ-ėms, visose 
kosmoso ir nekosmoso bendruomenėse, 
potencialiai nulemiant proveržio inovacijas 
greičiau nei galima būtų pasiekti 
bendradarbiaujant vėlesniame etape. 
Esamos Europos kosmoso infrastruktūros 
eksploatavimas turėtų būti skatinamas 
remiant pažangių produktų ir paslaugų, 
paremtų nuotolinio stebėjimu ir 
geografinės vietos nustatymu, vystymąsi. 
Europa turėtų toliau stiprinti tikslinėmis 
priemonėmis pradėtą verslaus kosmoso 
sektoriaus plėtrą.

Kosmoso technologijų iššūkiai gali būti 
palyginami su sausumos technologijų 
iššūkiais, pavyzdžiui, energetikos, 
telekomunikacijų, gamtinių išteklių 
žvalgymo, robotų technika, saugumo ir
sveikatos srityse. Šie bendrumai siūlo 
technologijų bendro pirminio plėtojimo 
galimybes, pirmiausia MVĮ, visose 
kosmoso ir nekosmoso bendruomenėse, 
potencialiai nulemiant proveržio inovacijas 
greičiau nei galima būtų pasiekti 
bendradarbiaujant vėlesniame etape. 
Esamos ir vystomos Europos kosmoso 
infrastruktūros eksploatavimas turėtų būti 
skatinamas ir ruošiamas remiant pažangių 
produktų ir paslaugų, paremtų nuotolinio 
stebėjimu ir geografinės vietos nustatymu, 
vystymąsi. Europa turėtų toliau stiprinti 
tikslinėmis priemonėmis pradėtą verslaus 
kosmoso sektoriaus plėtrą.

Or. de
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Pagrindimas

Kad būtų įtrauktas „Galileo“, kuris pagal grafiką ims veikti 2014 m.

Pakeitimas 529
Vladimír Remek

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.1 dalies 1.6.1.2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso technologijų iššūkiai gali būti 
palyginami su sausumos technologijų 
iššūkiais, pavyzdžiui, energetikos, 
telekomunikacijų, gamtinių išteklių 
žvalgymo, robotų technika, saugumo ir 
sveikatos srityse. Šie bendrumai siūlo 
technologijų bendro pirminio plėtojimo 
galimybes, pirmiausia MVĮ-ėms, visose 
kosmoso ir nekosmoso bendruomenėse, 
potencialiai nulemiant proveržio inovacijas 
greičiau nei galima būtų pasiekti 
bendradarbiaujant vėlesniame etape. 
Esamos Europos kosmoso infrastruktūros 
eksploatavimas turėtų būti skatinamas 
remiant pažangių produktų ir paslaugų, 
paremtų nuotolinio stebėjimu ir 
geografinės vietos nustatymu, vystymąsi. 
Europa turėtų toliau stiprinti tikslinėmis 
priemonėmis pradėtą verslaus kosmoso 
sektoriaus plėtrą.

Kosmoso technologijų iššūkiai gali būti 
palyginami su sausumos technologijų 
iššūkiais, pavyzdžiui, energetikos, 
telekomunikacijų, gamtinių išteklių 
žvalgymo, robotų technika, saugumo ir 
sveikatos srityse. Šie bendrumai siūlo 
technologijų bendro pirminio plėtojimo 
galimybes, pirmiausia MVĮ, visose 
kosmoso ir nekosmoso bendruomenėse, 
potencialiai nulemiant proveržio inovacijas 
greičiau nei galima būtų pasiekti 
bendradarbiaujant vėlesniame etape. 
Esamos Europos kosmoso infrastruktūros 
eksploatavimas turėtų būti skatinamas 
remiant pažangių produktų ir paslaugų, 
paremtų nuotolinio stebėjimu ir 
geografinės vietos nustatymu, vystymąsi. 
Europa turėtų toliau stiprinti tikslinėmis 
priemonėmis pradėtą verslaus kosmoso 
sektoriaus plėtrą, visų pirma kosmoso 
propagavimo veiklą, skirtą plačiajai 
visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Kosmoso veiklos nauda pernelyg menkai žinoma visuomenei, kad būtų galima tikėtis 
dinamiško inovacijų vystymo tarp kosmoso ir su kosmosu nesusijusių sektorių. Įvairių verslo 
ir pramonės bendruomenių sąmoningumo didinimas, dialogas ir žinių gerinimas būtini tam, 
kad atsirastų galimi subjektai, kurie numatytų galimus kosmoso panaudojimo būdus. 
Komunikacija ir visuomenės bei jaunesnių kartų informavimas apie šias galimybes turės 
teigiamų pasekmių itin kvalifikuotai būsimai darbo jėgai.
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Pakeitimas 530
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) misijos kontekste, pavyzdžiui, 
analizuojant kosmoso aplinką, antžemines 
palydovinio ryšio stotis, apsaugant 
kosmoso sistemas nuo susidūrimo su 
nuolaužomis ir Saulės blyksnių poveikio
(informavimas apie padėtį kosmose, SSA), 
skatinant pažangią duomenų ir pavyzdžių 
archyvavimo infrastruktūrą;

(d) misijos kontekste, pavyzdžiui, 
analizuojant kosmoso aplinką, duomenų 
perdavimą, antžemines palydovinio ryšio 
stotis, apsaugant kosmoso sistemas nuo 
susidūrimo su nuolaužomis ir Saulės 
blyksnių poveikio (informavimas apie 
padėtį kosmose, SSA), skatinant pažangią 
duomenų ir pavyzdžių archyvavimo 
infrastruktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Duomenų rinkimas yra ne misijos kontekstas, o pagrindinė misijos užduotis, todėl jo čia 
nereikėtų minėti, tačiau duomenų perdavimą paminėti galima.

Pakeitimas 531
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama su kosmosu susijusių prietaikų 
tyrimui ir plėtrai bus skiriama, visų 
pirma, mėginant išspręsti tokius 
visuomenės uždavinius kaip klimato kaita, 
aplinka, tvariosios transporto sistemos ir 
žemės ūkis. Dalijimosi žiniomis ir 
sąveikios plėtros tikslai bus šiose srityse 
skiriamos paramos pagrindas.

Or. en
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Pakeitimas 532
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso sistemos teikia informaciją, 
kurios dažniausiai neįmanoma gauti jokiu 
kitu būdu. Nepaisant pasaulinio lygio 
Europos misijų, skelbiami skaičiai rodo, 
kad duomenys iš Europos misijų negali 
būti naudojami taip pat, kaip duomenys iš 
JAV misijų. Žymiai intensyvesnio 
duomenų naudojimo galima pasiekti, jei 
būtų imtasi bendrų pastangų koordinuoti ir 
organizuoti kosmoso duomenų iš Europos 
misijų apdorojimą, patvirtinimą ir 
standartizavimą. Duomenų gavimo ir 
apdorojimo, duomenų sugretinimo ir 
duomenų sklaidos inovacijos, taip pat 
pažangių informacijos ir ryšių technologijų 
bendradarbiavimo formų naudojimas gali 
užtikrinti didesnę kosmoso infrastruktūros 
investicijų grąžą. Kosmoso duomenų 
kalibravimas ir patvirtinimas (atskiroms 
priemonėms, tarp priemonių ir misijų, ir in-
situ objektų atžvilgiu) yra labai svarbūs 
veiksmingam kosmoso duomenų 
naudojimui visose srityse, tačiau jam 
trukdo Sąjungos lygio organų arba 
institucijų, įpareigotų užtikrinti iš kosmoso 
gautų duomenų standartizavimą ir nuorodų 
pagrindus, trūkumas. Prieiga prie duomenų 
ir kosminių misijų naudojimas yra 
klausimai, kuriems reikia visuotinio 
koordinavimo. Žemės stebėjimo 
duomenys, suderinti požiūriai ir geriausios 
praktikos yra iš dalies yra pasiektos dirbant 
kartu su tarpvyriausybine organizacija
„Žemės stebėjimo grupė“, siekiančioje 
išlaikyti Visuotinės Žemės stebėjimo 
sistemų sistemą, kurioje Sąjunga 
dalyvauja.

Kosmoso sistemos teikia informaciją, 
kurios dažniausiai neįmanoma gauti jokiu 
kitu būdu. Nepaisant pasaulinio lygio 
Europos misijų, skelbiami skaičiai rodo, 
kad duomenys iš Europos misijų negali 
būti naudojami taip pat, kaip duomenys iš 
JAV misijų. Žymiai intensyvesnio 
duomenų naudojimo galima pasiekti, jei 
būtų imtasi bendrų pastangų koordinuoti ir 
organizuoti kosmoso duomenų iš Europos 
misijų apdorojimą, patvirtinimą ir 
standartizavimą. Duomenų gavimo ir 
apdorojimo, duomenų sugretinimo ir 
duomenų sklaidos inovacijos, taip pat 
pažangių informacijos ir ryšių technologijų 
bendradarbiavimo formų naudojimas gali 
užtikrinti didesnę kosmoso infrastruktūros 
investicijų grąžą. Kosmoso duomenų 
kalibravimas ir patvirtinimas (atskiroms 
priemonėms, tarp priemonių ir misijų, ir in-
situ objektų atžvilgiu) yra labai svarbūs 
veiksmingam kosmoso duomenų 
naudojimui visose srityse, tačiau jam 
trukdo Sąjungos lygio organų arba 
institucijų, įpareigotų užtikrinti iš kosmoso 
gautų duomenų standartizavimą ir nuorodų 
pagrindus, trūkumas. Prieiga prie duomenų 
ir kosminių misijų naudojimas yra 
klausimai, kuriems reikia visuotinio 
koordinavimo. Duomenų tvarkymo, 
sklaidos ir sąveikumo inovacijos, visų 
pirma laisvos prieigos skatinimas ir 
keitimasis Žemės moksliniais duomenimis 
ir metaduomenimis taip pat gali užtikrinti 
didesnę investicijų į kosmoso 
infrastruktūrą grąžą ir prisidėti prie 
visuomenės uždavinių sprendimo, ypač jei 
jos būtų koordinuojamos pasauliniu 
lygmeniu. Žemės stebėjimo duomenys, 
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suderinti požiūriai ir geriausios praktikos 
yra iš dalies yra pasiektos dirbant kartu su 
tarpvyriausybine organizacija „Žemės 
stebėjimo grupė“, siekiančioje išlaikyti 
Visuotinės Žemės stebėjimo sistemų 
sistemą, kurioje Sąjunga dalyvauja.

Or. en

Pakeitimas 533
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso sistemos teikia informaciją, 
kurios dažniausiai neįmanoma gauti jokiu 
kitu būdu. Nepaisant pasaulinio lygio 
Europos misijų, skelbiami skaičiai rodo, 
kad duomenys iš Europos misijų negali 
būti naudojami taip pat, kaip duomenys iš 
JAV misijų. Žymiai intensyvesnio 
duomenų naudojimo galima pasiekti, jei 
būtų imtasi bendrų pastangų koordinuoti ir 
organizuoti kosmoso duomenų iš Europos 
misijų apdorojimą, patvirtinimą ir 
standartizavimą. Duomenų gavimo ir 
apdorojimo, duomenų sugretinimo ir 
duomenų sklaidos inovacijos, taip pat 
pažangių informacijos ir ryšių technologijų 
bendradarbiavimo formų naudojimas gali 
užtikrinti didesnę kosmoso infrastruktūros 
investicijų grąžą. Kosmoso duomenų 
kalibravimas ir patvirtinimas (atskiroms 
priemonėms, tarp priemonių ir misijų, ir in-
situ objektų atžvilgiu) yra labai svarbūs 
veiksmingam kosmoso duomenų 
naudojimui visose srityse, tačiau jam 
trukdo Sąjungos lygio organų arba 
institucijų, įpareigotų užtikrinti iš kosmoso 
gautų duomenų standartizavimą ir nuorodų 
pagrindus, trūkumas. Prieiga prie duomenų 
ir kosminių misijų naudojimas yra 
klausimai, kuriems reikia visuotinio 

Kosmoso sistemos teikia informaciją, 
kurios dažniausiai neįmanoma gauti jokiu 
kitu būdu. Nepaisant pasaulinio lygio 
Europos misijų, skelbiami skaičiai rodo, 
kad duomenys iš Europos misijų negali 
būti naudojami taip pat, kaip duomenys iš 
JAV misijų. Žymiai intensyvesnio 
duomenų naudojimo galima pasiekti, jei 
būtų imtasi bendrų pastangų koordinuoti ir 
organizuoti kosmoso duomenų iš Europos 
misijų apdorojimą, patvirtinimą ir 
standartizavimą. Duomenų gavimo ir 
apdorojimo, duomenų sugretinimo ir 
duomenų sklaidos, duomenų analizės ir 
duomenų gavybos inovacijos, taip pat 
pažangių informacijos ir ryšių technologijų 
bendradarbiavimo formų naudojimas gali 
užtikrinti didesnę kosmoso infrastruktūros 
investicijų grąžą. Kosmoso duomenų 
kalibravimas ir patvirtinimas (atskiroms 
priemonėms, tarp priemonių ir misijų, ir in-
situ objektų atžvilgiu) yra labai svarbūs 
veiksmingam kosmoso duomenų 
naudojimui visose srityse, tačiau jam 
trukdo Sąjungos lygio organų arba 
institucijų, įpareigotų užtikrinti iš kosmoso 
gautų duomenų standartizavimą ir nuorodų 
pagrindus, trūkumas. Prieiga prie duomenų 
ir kosminių misijų naudojimas yra 
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koordinavimo. Žemės stebėjimo 
duomenys, suderinti požiūriai ir geriausios 
praktikos yra iš dalies yra pasiektos dirbant 
kartu su tarpvyriausybine organizacija
„Žemės stebėjimo grupė“, siekiančioje 
išlaikyti Visuotinės Žemės stebėjimo 
sistemų sistemą, kurioje Sąjunga 
dalyvauja.

klausimai, kuriems reikia visuotinio 
koordinavimo. Žemės stebėjimo 
duomenys, suderinti požiūriai ir geriausios 
praktikos yra iš dalies yra pasiektos dirbant 
kartu su tarpvyriausybine organizacija
„Žemės stebėjimo grupė“, siekiančioje 
išlaikyti Visuotinės Žemės stebėjimo 
sistemų sistemą, kurioje Sąjunga 
dalyvauja.

Or. en

Pakeitimas 534
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama bus skiriama aplinkos pasaulinio 
stebėjimo ir informacijos išsamių bei 
tvarių sistemų kūrimui, įskaitant klimato 
modeliavimo bendruomenių ir aplinką 
stebinčių bei duomenis tvarkančių 
bendruomenių skatinimą 
bendradarbiauti. Labai svarbu įtraukti 
valstybes nares į šį bendradarbiavimą, nes 
dažnai nacionalinės valdžios institucijos 
yra tokių duomenų registrų savininkės.

Or. en

Pakeitimas 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.6.4a. GNSS srities prietaikų kūrimas 
siekiant užtikrinti teigiamą investicijų į 
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Europos palydovinės navigacijos sistemas 
grąžą.
EGNOS pradėjus veikti visu pajėgumu ir 
sėkmingai užbaigus programos „Galileo“ 
orbitos etapo validavimą, labai svarbu, 
kad Europos pramonė įsisavintų naujas 
turimas technologijas ir būtų pasirengusi 
panaudoti visas programos „Galileo“ 
galimybes, kad būtų galima gauti 
socialinę ir ekonominę naudą, kuri 
vertinama maždaug 90 mlrd. EUR. 
18 proc. kosmoso paketo lygio 
finansavimas skatina EGNOS ir 
„Galileo“ plėtrą tokiuose svarbiausiuose 
sektoriuose kaip aviacija ir kelių 
transportas, taip pat kuriama daug 
profesionalių prietaikų, įskaitant tikslųjį 
žemės ūkį, laiko nustatymą ir geodeziją, 
užtikrinant naujų signalų panaudojimą 
dabartinėse ir būsimose prietaikose.

Or. en

Pakeitimas 536
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso mokslinių tyrimų ir inovacijų 
įgyvendinimas pagal „Horizontas 2020“ 
remiasi Sąjungos kosmoso politikos 
prioritetais, kuriuos apibrėžė Kosmoso 
reikalų taryba ir Komunikatas Piliečiams 
naudinga Europos Sąjungos kosmoso 
strategija23. Įgyvendinimas bus vykdomas 
konsultuojantis su suinteresuotosiomis 
šalimis iš Europos kosmoso pramonės, 
MVĮ, akademinio mokslo įstaigomis ir 
technologijos institutais, kurioms 
atstovauja Patariamoji grupė kosmoso 
klausimais ir svarbūs partneriai, tokie kaip 

Kosmoso mokslinių tyrimų ir inovacijų 
įgyvendinimas pagal „Horizontą 2020“ 
remiasi Sąjungos kosmoso politikos 
prioritetais, kuriuos apibrėžė Kosmoso 
reikalų taryba ir komunikatas „Piliečiams 
naudinga Europos Sąjungos kosmoso 
strategija“23. Įgyvendinimas bus 
vykdomas konsultuojantis su 
suinteresuotosiomis šalimis iš Europos 
kosmoso pramonės, MVĮ, akademinio 
mokslo įstaigomis ir technologijos 
institutais, kurioms atstovauja Patariamoji 
grupė kosmoso klausimais ir svarbūs 
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Europos kosmoso agentūra ir nacionalinės 
kosmoso agentūros. Kalbant apie 
tarptautinių įmonių dalyvavimą, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkė bus 
nustatyta bendradarbiaujant su 
tarptautiniais partneriais (pvz., NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

partneriai, tokie kaip Europos kosmoso 
agentūra ir nacionalinės kosmoso 
agentūros. ES, ESA ir valstybių narių 
veiklos plėtojamos ir įgyvendinamos taip, 
kad papildytų viena kitą. Kalbant apie 
tarptautinių įmonių dalyvavimą, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkė bus 
nustatyta bendradarbiaujant su 
tarptautiniais partneriais (pvz., NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Pakeitimas 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Horizontu 2020“ sukuriamos dvi 
priemonės (Akcijų priemonė ir Skolų 
priemonė), sudarytos iš kelių elementų. 
Akcijų priemonė ir Skolų priemonės MVĮ 
elementas bus įgyvendinami kaip dviejų 
ES finansinių priemonių, teikiančių akcijų 
ir skolų finansavimą MVĮ moksliniams 
tyrimams, inovacijoms ir augimui paremti, 
dalis.

„Horizontu 2020“ sukuriamos dvi 
priemonės (Akcijų priemonė ir Skolų 
priemonė), sudarytos iš kelių elementų. 
Akcijų priemonė ir Skolų priemonės MVĮ 
elementas bus įgyvendinami kaip dviejų 
ES finansinių priemonių (kurias valdo 
Europos investicijų bankas ir Europos 
investicijų fondas), teikiančių akcijų ir 
skolų finansavimą MVĮ moksliniams 
tyrimams, inovacijoms ir augimui paremti, 
dalis. Kritinės masės ir visos inovacijų 
grandinės metodo sumetimais abi 
priemonės bus pirmiausia taikomos 
veiklai, kuri kyla iš kitų veiksmų, 
finansuojamų pagal „Horizontą 2020“, 
įskaitant naują tikslinę MVĮ priemonę.

Or. en

Pakeitimas 538
Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Užuot galutiniams gavėjams teikusi 
tiesiogines paskolas, garantijas, akcinį 
kapitalą ar kitas priemones, Komisija 
finansinėms institucijoms paveda teikti 
paramą šiais būdais: rizikos pasidalijimu, 
garantijų schemomis ir akcinio kapitalo ir 
kvazikapitalo investicijomis.

Užuot galutiniams gavėjams teikusi 
tiesiogines paskolas, garantijas, akcinį 
kapitalą ar kitas priemones, Komisija 
finansinėms ar kitoms atitinkamoms
institucijoms paveda teikti paramą šiais 
būdais: rizikos pasidalijimu, garantijų 
schemomis ir akcinio kapitalo ir 
kvazikapitalo investicijomis.

Or. en

Pakeitimas 539
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolų priemonė leis atskiriems naudos 
gavėjams suteikti paskolas investicijoms į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų sritį; teikti 
garantijas finansiniams tarpininkams, 
teikiantiems paskolas naudos gavėjams; 
teikti kombinuotas paskolas ir garantijas, o 
taip pat garantijas ir/ar netiesiogines 
garantijas nacionalinėms ar regioninėms 
skolų finansavimo programoms. Skolų 
priemonės pagrindu bus imamasi įvairių 
priemonių įgyvendinamumo termino 
spartinimo veiklos ir teikiama parama 
mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
skirtos priemonės įgyvendinimui (žr. šio 
priedo II d. 3 p. „Inovacijos MVĮ srityje“). 
Vienoje ar keliose integruotų programų 
skolų priemonės pagrindu gauti 
asignavimai gali būti sujungiami su 
asignavimais iš finansinės akcinio kapitalo 
priemonės, galimai įskaičiuojant ir 
subsidijas (tarp jų ir bendrąsias sumas). 
Taip pat galimos ir lengvatinės ar 

Skolų priemonė leis atskiriems naudos 
gavėjams suteikti paskolas investicijoms į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų sritį; teikti 
garantijas finansiniams tarpininkams, 
teikiantiems paskolas naudos gavėjams; 
teikti kombinuotas paskolas ir garantijas, o 
taip pat garantijas ir (arba) netiesiogines 
garantijas nacionalinėms ar regioninėms 
skolų finansavimo programoms. Skolų 
priemonės pagrindu bus imamasi įvairių 
priemonių įgyvendinamumo termino 
spartinimo veiklos ir teikiama parama 
mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
skirtos priemonės įgyvendinimui (žr. šio 
priedo II d. 3 p. „Inovacijos MVĮ srityje“).
Ypatingas dėmesys skiriamas MVĮ ir kitų 
įstaigų, įsisteigusių mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose, prašymams.
Vienoje ar keliose integruotų programų 
skolų priemonės pagrindu gauti 
asignavimai gali būti sujungiami su 
asignavimais iš finansinės akcinio kapitalo 
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konvertuojamos paskolos. priemonės, galimai įskaičiuojant ir 
subsidijas (tarp jų ir bendrąsias sumas). 
Taip pat galimos ir lengvatinės ar 
konvertuojamos paskolos.

Or. en

Pakeitimas 540
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 1 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolų priemonė leis atskiriems naudos 
gavėjams suteikti paskolas investicijoms į 
mokslinių tyrimų ir inovacijų sritį; teikti 
garantijas finansiniams tarpininkams, 
teikiantiems paskolas naudos gavėjams; 
teikti kombinuotas paskolas ir garantijas, 
o taip pat garantijas ir/ar netiesiogines 
garantijas nacionalinėms ar regioninėms 
skolų finansavimo programoms. Skolų 
priemonės pagrindu bus imamasi įvairių 
priemonių įgyvendinamumo termino 
spartinimo veiklos ir teikiama parama 
mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
skirtos priemonės įgyvendinimui (žr. šio 
priedo II d. 3 p. „Inovacijos MVĮ srityje“). 
Vienoje ar keliose integruotų programų 
skolų priemonės pagrindu gauti 
asignavimai gali būti sujungiami su 
asignavimais iš finansinės akcinio 
kapitalo priemonės, galimai įskaičiuojant 
ir subsidijas (tarp jų ir bendrąsias sumas). 
Taip pat galimos ir lengvatinės ar 
konvertuojamos paskolos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Pakeitimas 541
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kitomis „Horizontas 2020“ programos 
dalimis, konkrečiai III dalimi „Visuomenės 
uždaviniai“;

(a) kitomis „Horizontas 2020“ programos 
dalimis, konkrečiai III dalimi „Visuomenės 
uždaviniai“ arba II dalimi „Pirmavimas 
pramonės srityje“;

Or. en

Pakeitimas 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) iš kitų struktūrų, programų ir biudžeto 
linijų Europos Sąjungos biudžete;

(b) iš kitų struktūrų, programų ir biudžeto 
linijų Europos Sąjungos biudžete (tokių 
kaip bendroji žemės ūkio politika, 
žuvininkystės politika ir COSME);

Or. en

Pakeitimas 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rizikos pasidalijimas ir kiti rodikliai 
kiekviename politikos ar sektoriaus 
skyriuje gali būti skirtingi, su sąlyga, kad 
jų vertės arba būsenos atitinka bendrąsias 
skolų priemonės taisykles. Be to, jei norint 

Rizikos pasidalijimas ir kiti rodikliai 
kiekviename politikos ar sektoriaus 
skyriuje gali būti skirtingi, su sąlyga, kad 
jų vertės arba būsenos atitinka bendrąsias 
skolų priemonės taisykles. Be to, jei norint 
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įvertinti paskolų perspektyvumą kuriame 
nors segmente reikalingos specialios 
žinios, gali būti pasinaudota nacionalinio 
lygmens tarpininkais. Skolų priemonės 
MVĮ linija orientuosis į moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstas MVĮ ir 
vidutinės kapitalizacijos įmones;

įvertinti paskolų perspektyvumą kuriame 
nors segmente reikalingos specialios 
žinios, gali būti pasinaudota nacionalinio 
lygmens tarpininkais. Skolų priemonės 
MVĮ linija orientuosis į moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstas MVĮ ir 
vidutinės kapitalizacijos įmones;

Europos investicijų bankas, valdantis 
skolos priemonę Komisijos vardu, gali 
turėti tam tikrus įgaliojimus skolinti lėšas 
projektams, susijusiems su didele 
technologine rizika, o ne tik 
palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis 
siūlyti paskolas projektams, susijusiems 
su nedidele technologine rizika. Vis dėlto 
šiems įgaliojimams bus taikomi griežti 
portfelio ir projekto rizikos valdymo 
kriterijai, atitinkami rizikos rentabilumo 
kriterijai ir priežiūra.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis M. Carvalho pranešimu, 80 pakeitimu.

Pakeitimas 544
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolų priemonės MVĮ linija orientuosis į 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
pagrįstas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 
įmones; jos teikiamos paskolos viršys 
150 000 EUR ir taip papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą.

Skolų priemonės MVĮ linija orientuosis į
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
pagrįstas MVĮ ir taip papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą.

Or. en
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Pakeitimas 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolų priemonės MVĮ linija orientuosis į 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
pagrįstas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 
įmones; jos teikiamos paskolos viršys
150 000 EUR ir taip papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą.

Skolų priemonės MVĮ linija orientuosis į 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
pagrįstas MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos 
įmones; jos teikiamos paskolos viršys
100 000 EUR ir taip papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 546
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2. Akcijų priemonė (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

Pagrindimas

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 547
Lena Kolarska-Bobińska

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

Akcijų priemonė orientuosis į pradinių 
etapų rizikos kapitalo fondus, teikiančius 
rizikos kapitalą ir (arba) mišrųjį kapitalą 
individualioms portfelio įmonėms. Šios 
įmonės gali papildomai siekti skolos 
finansavimo iš finansinių tarpininkų 
įgyvendinančių skolų priemonę.

Akcijų priemonė orientuosis į pradinių 
etapų rizikos kapitalo fondus, teikiančius 
rizikos kapitalą ir (arba) mišrųjį kapitalą 
individualioms portfelio įmonėms.
Ypatingas dėmesys kreipiamas į mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose įsisteigusias 
įmones. Šios įmonės gali papildomai siekti 
skolos finansavimo iš finansinių tarpininkų 
įgyvendinančių skolų priemonę.

Or. en

Pakeitimas 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akcijų priemonė orientuosis į pradinių 
etapų rizikos kapitalo fondus, teikiančius 
rizikos kapitalą ir (arba) mišrųjį kapitalą 
individualioms portfelio įmonėms. Šios 
įmonės gali papildomai siekti skolos 
finansavimo iš finansinių tarpininkų 
įgyvendinančių skolų priemonę.

Akcijų priemonė orientuosis į rizikos 
kapitalo fondus, teikiančius rizikos kapitalą 
ir (arba) mišrųjį kapitalą pradinių etapų
individualioms portfelio įmonėms. Šios 
įmonės gali papildomai siekti skolos 
finansavimo iš finansinių tarpininkų 
įgyvendinančių skolų priemonę.

Or. en

Žr. bendrojo reglamento 1 priedo 2 punkto 2.3 papunkčio b punkto trečią pastraipą)

Pagrindimas

Stambesni rizikos kapitalo fondai daro nemažas investicijas į pradinių etapų įmones. 
Pabrėžiamos turėtų būti įmonės, o ne fondai. Tai papildo COSME nuostatas, pagal kurias 
rizikos kapitalo fondai daro investicijas į besiplečiančias ir augimo etapo bendroves. 
Investicijos į pradinių etapų bendroves, besiplečiančias ir augimo etapo bendroves gali būti 
daromos iš vieno to paties fondo.
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Pakeitimas 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akcijų priemonė taip pat rems žinių ir 
technologijų perdavimo procesus 
stadijose, kuriose pramonė dar nėra jų 
įsisavinusi, siekiant patikrinti ir, kai 
įmanoma, padidinti novatorišką 
perdavimo poveikį rinkai.

Or. en

Pakeitimas 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonė taip pat galės investuoti 
plėtimosi ir augimo etapais kartu su Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta akcijų ir augimo priemone EFG, 
įskaitant investicijas į fondų fondus, kurių 
investuotojų bazė plati ir kuriuos dalyvauja 
privatūs instituciniai ir strateginiai 
investuotojai, taip pat nacionalinės 
viešosios ir pusiau viešosios finansinės 
institucijos.

Priemonė taip pat galės investuoti 
plėtimosi ir augimo etapais kartu su Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta akcijų ir augimo priemone EFG, 
įskaitant investicijas į viešuosius ir 
privačiuosius fondų fondus, kurių 
investuotojų bazė plati ir kuriuos dalyvauja 
privatūs instituciniai ir strateginiai 
investuotojai, taip pat nacionalinės 
viešosios ir pusiau viešosios finansinės 
institucijos.

Or. en

(Žr. bendrojo reglamento 1 priedo 2 punkto 2.3 papunkčio b punkto septintą pastraipą)

Pagrindimas

Kaip ir COSME, svarbu paaiškinti, kad akcijų priemonė pagal programą „Horizontas 2020“ 
taip pat rems privatųjį fondų sektorių, nes tai pritrauks papildomą privačiojo sektoriaus 
kapitalą į rizikos kapitalo fondus.
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Pakeitimas 551
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastaruoju atveju Horizonto 2020 akcijų 
priemonės investicijos neviršys 20 proc. 
visos ES investicijos, išskyrus daugiaetapių 
fondų atvejais, kai EFG ir Akcijų 
priemonės finansavimas teikiamas 
proporcingai, atsižvelgiant į fondų 
investavimo politiką. Kaip ir EFG, Akcijų 
priemonė vengs įgyjamai įmonei išardyti 
skirto akcijų išpirkimo finansavimo. 
Komisija gali persvarstyti 20 proc. ribą 
pagal kintančias rinkos sąlygas.

Pastaruoju atveju Horizonto 2020 akcijų 
priemonės investicijos neviršys 30 proc. 
visos ES investicijos, išskyrus daugiaetapių 
fondų atvejais, kai EFG ir Akcijų 
priemonės finansavimas teikiamas 
proporcingai, atsižvelgiant į fondų 
investavimo politiką. Kaip ir EFG, Akcijų 
priemonė vengs įgyjamai įmonei išardyti 
skirto akcijų išpirkimo finansavimo. 
Komisija gali persvarstyti 30 proc. ribą 
pagal kintančias rinkos sąlygas.

Or. it

Pakeitimas 552
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastaruoju atveju Horizonto 2020 akcijų 
priemonės investicijos neviršys 20 proc. 
visos ES investicijos, išskyrus daugiaetapių 
fondų atvejais, kai EFG ir Akcijų 
priemonės finansavimas teikiamas 
proporcingai, atsižvelgiant į fondų 
investavimo politiką. Kaip ir EFG, Akcijų 
priemonė vengs įgyjamai įmonei išardyti 
skirto akcijų išpirkimo finansavimo. 
Komisija gali persvarstyti 20 proc. ribą 
pagal kintančias rinkos sąlygas.

Pastaruoju atveju Horizonto 2020 akcijų 
priemonės investicijos neviršys 30 proc. 
visos ES investicijos, išskyrus daugiaetapių 
fondų atvejais, kai EFG ir Akcijų 
priemonės finansavimas teikiamas 
proporcingai, atsižvelgiant į fondų 
investavimo politiką. Kaip ir EFG, Akcijų 
priemonė vengs įgyjamai įmonei išardyti 
skirto akcijų išpirkimo finansavimo. 
Komisija gali persvarstyti 30 proc. ribą 
pagal kintančias rinkos sąlygas.

Or. en
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Pagrindimas

Akcijų priemonės panaudojimas pagal programą „Horizontas 2020“ įmonėms remti jų 
augimo etape kartu su nuosavo kapitalo priemone pagal Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programą (COSME) turėtų būti lankstesnis, ypač atsižvelgiant į žymiai mažesnį finansinių 
priemonių biudžetą pagal pastarąją programą.

Pakeitimas 553
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastaruoju atveju Horizonto 2020 akcijų 
priemonės investicijos neviršys 20 proc. 
visos ES investicijos, išskyrus daugiaetapių 
fondų atvejais, kai EFG ir Akcijų 
priemonės finansavimas teikiamas 
proporcingai, atsižvelgiant į fondų 
investavimo politiką. Kaip ir EFG, Akcijų 
priemonė vengs įgyjamai įmonei išardyti 
skirto akcijų išpirkimo finansavimo. 
Komisija gali persvarstyti 20 proc. ribą 
pagal kintančias rinkos sąlygas.

Pastaruoju atveju „Horizonto 2020“ akcijų 
priemonės investicijos neviršys 20 proc. 
visos ES investicijos, išskyrus daugiaetapių 
fondų atvejais, kai EFG ir Akcijų 
priemonės finansavimas teikiamas 
proporcingai, atsižvelgiant į fondų 
investavimo politiką. Kaip ir EFG, Akcijų 
priemonė vengs įgyjamai įmonei išardyti 
skirto akcijų išpirkimo finansavimo. 
Komisija gali nuspręsti sumažinti 20 proc. 
ribą pagal kintančias rinkos sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pastaruoju atveju Horizonto 2020 akcijų 
priemonės investicijos neviršys 20 proc. 
visos ES investicijos, išskyrus daugiaetapių 
fondų atvejais, kai EFG ir Akcijų 
priemonės finansavimas teikiamas 
proporcingai, atsižvelgiant į fondų 

Pastaruoju atveju „Horizonto 2020“ akcijų 
priemonės investicijos neviršys 30 proc. 
visos ES investicijos, išskyrus daugiaetapių 
fondų atvejais, kai EFG ir Akcijų 
priemonės finansavimas teikiamas 
proporcingai, atsižvelgiant į fondų 
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investavimo politiką. Kaip ir EFG, Akcijų 
priemonė vengs įgyjamai įmonei išardyti 
skirto akcijų išpirkimo finansavimo. 
Komisija gali persvarstyti 20 proc. ribą 
pagal kintančias rinkos sąlygas.

investavimo politiką. Kaip ir EFG, Akcijų 
priemonė vengs įgyjamai įmonei išardyti 
skirto akcijų išpirkimo finansavimo. 
Komisija gali persvarstyti 20 proc. ribą 
pagal kintančias rinkos sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 555
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dviejų šių priemonių įgyvendinimas bus 
patikėtas Europos investicijų banko 
grupei (EIB, EIF) ir/arba kitoms 
finansinėms institucijoms, kurioms pagal
Finansinį reglamentą gali būti pavestas 
finansinių priemonių įgyvendinimas. 
Priemonių formatas ir įgyvendinimas bus 
suderintas su bendrosiomis nuostatomis 
finansinėms priemonėms, išdėstytomis 
Finansiniame reglamente ir turės 
daugiau specifinių veiklos reikalavimų, 
kurie turi būti išdėstyti Komisijos gairėse.

Programos „Horizontas 2020“ akcijų 
priemonė įgyvendinama kaip vienos 
bendros Sąjungos akcijų finansinės 
priemonės linija, kuria remiamas 
Sąjungos įmonių augimas ir moksliniai 
tyrimai bei inovacijos pradedant 
pradiniais etapais (įskaitant 
parengiamuosius etapus) ir baigiant 
augimo etapais; ši linija finansiškai 
remiama pagal programą „Horizontas 
2020“ ir Įmonių konkurencingumo ir 
mažųjų bei vidutinių įmonių programą 
(COSME).
Programos „Horizontas 2020“ akcijų 
priemonei naudojamas toks pats 
įgyvendinimo mechanizmas kaip ir 
augimui skatinti skirtai nuosavo kapitalo 
priemonei, nustatytai pagal COSME.
Paramą iš akcijų priemonės pagal 
programą „Horizontas 2020“ sudarys 
viena iš šių investicijų rūšių:
a) tiesioginės Europos investicijų fondo 
(EIF) ar kitų subjektų, kuriems patikėtas 
įgyvendinimas Komisijos vardu, 
investicijos, arba
b) EIF ar kitų subjektų, kuriems patikėtas 
įgyvendinimas Komisijos vardu, drauge su 
privačiais investuotojais ir (arba) 
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nacionalinėmis viešosiomis finansų 
įstaigomis nustatytos tarpvalstybiniu 
mastu investuojančių fondų fondų ar 
investicinių priemonių investicijos. 

Or. en

(Žr. COSME II priedą)

Pagrindimas

Turėtų būti nurodytos išsamios finansinių priemonių kaip vienos bendros priemonės linijos 
įgyvendinimo drauge su COSME nuostatos; jos turėtų būti suderintos su COSME 
formuluotėmis (II priedas su pakeitimais).

Pakeitimas 556
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ paskolų 
garantijos priemonę įgyvendina EIF ar 
kiti subjektai, kuriems pavestas 
įgyvendinimas Komisijos vardu. Pagal šią 
priemonę teikiamos:
a) garantijų sistemų priešinės garantijos 
ir kiti rizikos pasidalijimo susitarimai;
b) tiesioginės garantijos ir kiti rizikos 
pasidalijimo susitarimai visiems kitiems 
finansų tarpininkams, kurie atitinka 
atitikties reikalavimams kriterijus.
Programos „Horizontas 2020“ paskolų 
garantijos priemonė įgyvendinama kaip 
dalis vienos bendros ES skolų finansinės 
priemonės, skirtos ES įmonių augimui ir 
moksliniams tyrimams bei inovacijoms, 
naudojant tą patį įgyvendinimo 
mechanizmą kaip ir COSME paskolų 
garantijų priemonei. Paskolų garantijų 
priemonė atvira nacionaliniams 
tarpininkams, kurie teikia paskolas 
tiesiogiai ar netiesiogiai.
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Paskolų garantijų priemonę sudaro:
a) skolų finansavimas paskolų 
garantijomis, įskaitant subordinuotąsias 
ir dalyvavimo paskolas, arba išperkamąja 
nuoma;
b) skolų finansinių portfelių pakeitimas 
vertybiniais popieriais pagal atitinkamus 
rizikos pasidalijimo susitarimus su 
tikslinėmis įstaigomis.

Or. en

(Žr. COSME II priedą)

Pagrindimas

Turėtų būti nurodytos išsamios finansinių priemonių kaip vienos bendros priemonės linijos 
įgyvendinimo drauge su COSME nuostatos; jos turėtų būti suderintos su COSME 
formuluotėmis (II priedas su pakeitimais).

Pakeitimas 557
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent trečdalis ES programos „Horizontas 
2020“ finansinių priemonių biudžeto bus 
skirtas MVĮ, panaudojant akcijų 
priemonę ir skolų priemonės MVĮ liniją.

Or. en

Pakeitimas 558
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio 4 b pastraipa (nauja)



PE492.815v01-00 114/129 AM\907981LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent trečdalis ES programos „Horizontas 
2020“ finansinių priemonių biudžeto 
numatomas atsinaujinančiųjų energijos 
šaltinių ir galutinių vartotojų energijos 
vartojimo efektyvumo projektams.

Or. en

Pakeitimas 559
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.1. MVĮ paramos įtraukimas 3.1. MVĮ paramos įtraukimas panaudojant 
tikslinę MVĮ priemonę

Or. en

Pakeitimas 560
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ bus remiamos programos
„Horizontas 2020“ metu. Todėl specialioji 
MVĮ priemonė yra nukreipta į visus 
novatoriškų MVĮ tipus, išreiškiant stiprų 
siekį vystytis, augti ir tapti peržengti savo 
šalies ribas. Ji bus susijusi su visais 
inovacijų tipais, įskaitant netechnologines 
ir paslaugų inovacijas. Tikslas – padėti 
užpildyti ankstyvos stadijos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo spragą, 

Siekiant patenkinti MVĮ mokslinių tyrimų 
ir inovacijų poreikius, sukuriama tikslinė 
MVĮ priemonė, pagal kurią teikiama 
etapinė parama ir atitinkamos paslaugos, 
finansuojamos bent 10 proc. programos
„Horizontas 2020“ biudžeto; ši priemonė 
vykdoma laikantis vienos bendros 
valdymo struktūros, taikant negriežtą 
administravimo tvarką ir vieno langelio 
principą. Specialioji MVĮ priemonė yra 
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skatinti naujausias inovacijas ir didinti 
privačiojo sektoriaus mokslinių tyrimų 
rezultatų komercializaciją.

nukreipta į visus novatoriškų MVĮ tipus, 
išreiškiant stiprų siekį vystytis, augti ir
(arba) peržengti savo šalies ribas. Ji bus 
susijusi su visais inovacijų tipais, įskaitant 
netechnologines ir paslaugų inovacijas. 
Tikslas – padėti užpildyti ankstyvos 
stadijos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinti naujausias
inovacijas ir didinti privačiojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializaciją.

Or. en

Pakeitimas 561
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ bus remiamos programos „Horizontas 
2020“ metu. Todėl specialioji MVĮ 
priemonė yra nukreipta į visus novatoriškų 
MVĮ tipus, išreiškiant stiprų siekį vystytis, 
augti ir tapti peržengti savo šalies ribas. Ji 
bus susijusi su visais inovacijų tipais, 
įskaitant netechnologines ir paslaugų 
inovacijas. Tikslas – padėti užpildyti 
ankstyvos stadijos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinti 
naujausias inovacijas ir didinti privačiojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializaciją.

MVĮ bus remiamos programos „Horizontas 
2020“ metu. Todėl specialioji MVĮ 
priemonė yra nukreipta į visus novatoriškų 
MVĮ tipus, išreiškiant stiprų siekį vystytis, 
augti ir peržengti savo šalies ribas. Ji bus 
susijusi su visais inovacijų tipais, įskaitant 
netechnologines ir paslaugų inovacijas. 
Tikslas – padėti užpildyti ankstyvos 
stadijos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinti naujausias 
inovacijas ir didinti privačiojo sektoriaus 
mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializaciją.

Sėkmingas dalyvavimas MVĮ priemonėje 
turėtų suteikti dalyvaujančioms MVĮ 
kokybės ženklą, kuris palengvintų prieigą 
prie viešųjų pirkimų.

Or. en
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Pakeitimas 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ bus remiamos programos „Horizontas 
2020“ metu. Todėl specialioji MVĮ 
priemonė yra nukreipta į visus novatoriškų
MVĮ tipus, išreiškiant stiprų siekį vystytis,
augti ir tapti peržengti savo šalies ribas. Ji 
bus susijusi su visais inovacijų tipais, 
įskaitant netechnologines ir paslaugų 
inovacijas. Tikslas – padėti užpildyti 
ankstyvos stadijos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinti 
naujausias inovacijas ir didinti privačiojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializaciją.

MVĮ bus remiamos programos „Horizontas 
2020“ metu. Todėl specialioji MVĮ 
priemonė yra nukreipta į visus MVĮ
inovacijų tipus, išreiškiant stiprų siekį 
vystytis, augti ir peržengti savo šalies ribas. 
Ji bus susijusi su visais inovacijų tipais, 
įskaitant netechnologines ir paslaugų 
inovacijas. Tikslas – padėti užpildyti 
ankstyvos stadijos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų finansavimo spragą, skatinti 
naujausias inovacijas ir didinti privačiojo 
sektoriaus mokslinių tyrimų rezultatų 
komercializaciją.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti sudėtinga apibrėžti „novatoriškas MVĮ“.

Pakeitimas 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslinė MVĮ priemonė turėtų būti 
valdoma centralizuotai, siekiant užtikrinti 
nuoseklų taisyklių taikymą ir priemonės 
matomumą, kad MVĮ būtų lengviau 
dalyvauti.

Or. en
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Pakeitimas 564
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi visuomenės uždaviniai bei didelio 
poveikio ir pramonės technologijos siejasi 
su tiksline MVĮ priemonę ir paskiria jai 
tam tikrą sumą.

Tikslinė MVĮ priemonė įgyvendinama 
srityse, nurodytose pagal konkretų tikslą 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės
technologijų srityje“, nustatyto I priedo II 
dalies 1 punkte, ir pagal kiekvieną iš 
konkrečių tikslų pagal prioritetą 
„Visuomenės uždaviniai“, nustatytus 
I priedo III dalies 1–6 punktuose.

Or. en

Pakeitimas 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi visuomenės uždaviniai bei didelio 
poveikio ir pramonės technologijos siejasi 
su tiksline MVĮ priemonę ir paskiria jai 
tam tikrą sumą.

Tikslinės MVĮ priemonės tema siejasi su 
konkrečiu tikslu „Pirmavimas didelio 
poveikio ir pramonės technologijų srityje“ 
ir kiekvienu iš konkrečių tikslų pagal 
prioritetą „Visuomenės uždaviniai“.

Or. en

Pakeitimas 566
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi visuomenės uždaviniai bei didelio 
poveikio ir pramonės technologijos siejasi 
su tiksline MVĮ priemonę ir paskiria jai
tam tikrą sumą.

Visi visuomenės uždaviniai bei didelio 
poveikio ir pramonės technologijos siejasi 
su tiksline MVĮ priemone ir paskiria jai
apie 10 proc. sumą.

Or. en

Pakeitimas 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ priemonė turėtų būti valdoma 
centralizuotai, siekiant užtikrinti nuoseklų 
taisyklių taikymą, priemonės matomumą 
ir vieno langelio principą, kad MVĮ būtų 
lengviau dalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gauti finansavimą ir paramą galės tikėtis 
tik MVĮ. Jos gali bendradarbiauti, 
priklausomai nuo savo poreikių, įskaitant 
subrangos sutarties moksliniams tyrimams 
ir plėtros darbui sudarymą. Projektai turi 
būti orientuoti tik į MVĮ ir turėti joms 
potencialią naudą ir aiškų Europos mastą.

Gauti finansavimą ir paramą galės tikėtis 
tik MVĮ. Jos gali bendradarbiauti su vietos 
ar Europos mokslinių tyrimų ir 
technologijų plėtros subjektais, 
priklausomai nuo savo poreikių, įskaitant 
subrangos sutarties moksliniams tyrimams 
ir plėtros darbui sudarymą. Projektai turi 
būti orientuoti tik į MVĮ ir turėti joms 
potencialią naudą ir aiškų Europos mastą.
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Or. en

Pakeitimas 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ priemonė apims visus mokslo, 
technologijų ir inovacijų laukus taikant 
požiūrį „iš apačios į viršų“ konkretaus 
visuomenės uždavinio arba didelio 
poveikio technologijos mastu, kad atsirastų 
pakankamai erdvės įvairioms 
perspektyvioms idėjoms, ypač 
tarpsektoriniams ir tarpdisciplininiams 
projektams finansuoti.

MVĮ priemonė apims visus mokslo, 
technologijų ir inovacijų laukus taikant 
požiūrį „iš apačios į viršų“ ir atvirųjų 
kvietimų teikti pasiūlymus (nenustatant 
kvietimo teikti pasiūlymus temos) principą
konkretaus visuomenės uždavinio arba 
didelio poveikio technologijos mastu, kad 
atsirastų pakankamai erdvės įvairioms 
perspektyvioms idėjoms, ypač 
tarpsektoriniams ir tarpdisciplininiams 
projektams finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 570
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ priemonė taip pat gali būti 
panaudota kaip ikikomercinių viešųjų 
pirkimų arba novatoriškų sprendimų 
viešųjų pirkimų priemonė, skirta 
konkrečiam pagal principą „iš apačios į 
viršų“ nustatytam bendram ES viešųjų 
pirkimų vykdytojų poreikiui Europoje.

Or. en
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Pakeitimas 571
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio penktos pastraipos antros įtraukos 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniai tyrimai ir plėtra bus remiami
ypatingą dėmesį skiriant demonstravimo 
veikloms (tyrimams, prototipui, vystymosi 
studijoms, dizainui, inovacinių procesų 
imitavimui, produktams ir paslaugoms, 
veiksmingumo patvirtinimui ir t.t.) ir 
pateikimui į rinką.

Visas mokslinių tyrimų, plėtros ir 
inovacijų veiklos spektras bus remiamas
ypatingą dėmesį skiriant demonstravimo 
veikloms (tyrimams, prototipui, vystymosi 
studijoms, dizainui, inovacinių procesų 
imitavimui, produktams ir paslaugoms, 
veiksmingumo patvirtinimui ir t.t.) ir 
pateikimui į rinką.

Or. en

Pagrindimas

„Naujovių talonų“ naudojimais visais etapais klaidina ir to turėtų būti vengiama. Šis 
techninis terminas nurodo specialų apdovanojimą ir tam tikrų paramos inovacijoms tarnybų 
mokėjimo procedūras. Pirmajame MVĮ priemonės etape gali būti naudojamas „inovacijų 
talonas“ (vienkartinė parama), tačiau antrajame etape jokiu būdu.

Pakeitimas 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio penktos pastraipos trečios įtraukos 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šią fazę nebus tiesiogiai 
finansuojama, tik remiamos veiklos ir 
siekiama palengvinti prieigą prie privačiojo 
kapitalo ir inovaciją įgalinančių aplinkų. 
Nuorodos į finansines priemones (žr. šio 
priedo II dalies 2 skyrių „Prieiga prie 
rizikingo finansavimo“) yra numatytos, 
pavyzdžiui, suteikiant pirmenybę ir tam 
tikrą finansinių išteklių kiekį toms MVĮ, 
kurios sėkmingai įvykdė 1 ir/arba 2 fazę. 

Pagal šią fazę nebus tiesiogiai 
finansuojama, tik remiamos veiklos ir 
siekiama palengvinti prieigą prie privačiojo 
kapitalo ir inovaciją įgalinančių aplinkų. 
Nuorodos į finansines priemones (žr. šio 
priedo II dalies 2 skyrių „Prieiga prie 
rizikingo finansavimo“) yra numatytos, 
pavyzdžiui, suteikiant pirmenybę ir tam 
tikrą finansinių išteklių kiekį toms MVĮ, 
kurios sėkmingai įvykdė 1 ir/arba 2 fazę, 
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MVĮ taip pat galės pasinaudoti tokiomis 
paramos priemonėmis kaip tinklų kūrimas, 
instruktavimas ir patarimas. Be to ši dalis 
gali būti siejama su priemonėmis, 
skatinančiomis ikiprekybinius viešuosius 
pirkimus ir novatoriškų sprendimų 
pirkimus.

kurie teikiami Europos investicijų banko 
ir Europos investicijų fondo ištekliais. 
MVĮ taip pat galės pasinaudoti tokiomis 
paramos priemonėmis kaip tinklų kūrimas, 
instruktavimas ir patarimas. Be to ši dalis 
gali būti siejama su priemonėmis, 
skatinančiomis ikiprekybinius viešuosius 
pirkimus ir novatoriškų sprendimų 
pirkimus.

Or. en

Pakeitimas 573
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio penktos pastraipos trečios įtraukos 1 a dalis 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MVĮ priemonė taip pat gali būti 
naudojama finansuoti labai mažas, mažas 
ir vidutines įmones, kurioms trūksta 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kad 
galėtų prisiimti techninę riziką, kurią 
kelia taikomieji moksliniai tyrimai, 
panaudojant Europos taikomųjų 
mokslinių tyrimų institutus, kurie 
bendradarbiaus su atskiromis įmonėmis 
bendrai sutartuose taikomųjų mokslinių 
tyrimų projektuose, prisiimdami tų 
mokslinių tyrimų išlaidas ir riziką, 
remiantis privalomu įsipareigojimu 
panaudoti gautus rezultatus pramonėje. 
Tokiais atvejais įmonė mokės baudą, jei 
nesilaikys panaudojimo pramonėje 
įsipareigojimo, ir, jei įmanoma, 
pramoninio panaudojimo teises turinti 
įmonė mokės autorinius mokesčius.

Or. it
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Pakeitimas 574
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visoje programoje „Horizontas 2020“ 
vienodas MVĮ priemonės skatinimas, 
įgyvendinimas ir kontrolė užtikrins MVĮ 
lengvą prieigą. Remiantis esamais MVĮ 
paramos tinklais turi būti sukurta naudą 
gaunančioms MVĮ skirta kontrolės schema, 
kad būtų paspartinamas teikiamos paramos 
poveikis.

Visoje programoje „Horizontas 2020“ 
vienodas MVĮ priemonės skatinimas, 
įgyvendinimas ir kontrolė užtikrins MVĮ 
lengvą prieigą. Kad MVĮ galėtų naudotis 
vienu langeliu, MVĮ priemonę įgyvendina 
vienas organas, pvz., specializuota 
vykdomoji agentūra. Remiantis esamais 
MVĮ paramos tinklais turi būti sukurta 
naudą gaunančioms MVĮ skirta kontrolės 
schema, kad būtų paspartinamas teikiamos 
paramos poveikis.

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs visuomenės uždaviniai ir technologijų sritys bus priskiriami įvairiems valdymo 
organams. Vienas MVĮ priemonę įgyvendinantis organas, kuriam priskiriami įvairūs 
visuomenės uždaviniai, užtikrins nuoseklumą ir vieno langelio principo laikymąsi MVĮ. 
Pavyzdžiui, vienas organas galėtų geriau koordinuoti su MVĮ priemone susijusius kvietimų 
teikti paraiškas terminus pagal įvairias programos „Horizontas 2020“ dalis ir išvengti 
administracinių procedūrų gausos, dėl kurios vėluojama sudaryti išmokų susitarimus su MVĮ.

Pakeitimas 575
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visoje programoje „Horizontas 2020“ 
vienodas MVĮ priemonės skatinimas, 
įgyvendinimas ir kontrolė užtikrins MVĮ 
lengvą prieigą. Remiantis esamais MVĮ 
paramos tinklais turi būti sukurta naudą 
gaunančioms MVĮ skirta kontrolės schema, 

Visoje programoje „Horizontas 2020“
vienos administracinės struktūros 
vykdomas vienodas MVĮ priemonės 
skatinimas, įgyvendinimas ir kontrolė 
užtikrins MVĮ lengvą prieigą. Remiantis 
esamais MVĮ paramos tinklais ir kitais 
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kad būtų paspartinamas teikiamos paramos 
poveikis.

inovacijų veiklos paslaugų teikėjais turi 
būti sukurta naudą gaunančioms MVĮ 
skirta kontrolės schema, kad būtų 
paspartinamas teikiamos paramos poveikis.

Or. en

Pakeitimas 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visoje programoje „Horizontas 2020“ 
vienodas MVĮ priemonės skatinimas, 
įgyvendinimas ir kontrolė užtikrins MVĮ 
lengvą prieigą. Remiantis esamais MVĮ 
paramos tinklais turi būti sukurta naudą 
gaunančioms MVĮ skirta kontrolės schema, 
kad būtų paspartinamas teikiamos paramos 
poveikis.

Visoje programoje „Horizontas 2020“ 
vienodas MVĮ priemonės skatinimas, 
įgyvendinimas ir kontrolė užtikrins MVĮ 
lengvą prieigą. Remiantis esamais MVĮ 
paramos tinklais, pvz., Europos įmonių 
tinklu, turi būti sukurta naudą 
gaunančioms MVĮ skirta kontrolės schema, 
kad būtų paspartinamas teikiamos paramos 
poveikis.

Or. en

Pakeitimas 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.1 dalies 1 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrai programai „Eurostars“ 
administruoti bus įgyvendinta regioninė 
decentralizuota paramos struktūra.

Or. en
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Pakeitimas 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus paremiamos veiklos, padedančios 
įgyvendinti ir papildančios specialiąsias 
MVĮ priemones programoje „Horizontas 
2020“, kad padidintų MVĮ potencialą 
inovacijoms. Prie šių veiklų galima 
priskirti dėmesio atkreipimą, informaciją ir 
sklaidą, mokymo ir judumo veiklas, tinklų 
kūrimą ir apsikeitimą geriausiomis 
praktikomis, aukštos kokybės inovacijų 
paramos mechanizmų ir paslaugų, turinčių 
stiprią pridedamąją Europos Sąjungos vertę 
MVĮ, kūrimą (pvz., intelektinės 
nuosavybės ir inovacijų valdymas, žinių 
perdavimas, novatoriškas IRT 
panaudojimas ir skaitmeninis MVĮ 
raštingumas), taip pat pagalbą MVĮ 
susisiekti su mokslinių tyrimų ir inovacijų 
partneriais Europos Sąjungoje, leidžiant 
joms įvaldyti technologiją ir sukurti savo 
potencialą inovacijoms. Tarpininkaujančios 
organizacijos, atstovaujančios novatoriškų 
MVĮ grupes, bus pakviestos atlikti 
tarpsektorines ir tarpregionines inovacijų 
veiklas, susijusias su MVĮ ir turės 
abipusiškai stiprinančias kompetencijas, 
kad galėtų sukurti naujas pramoninės 
vertės grandines.

Bus paremiamos veiklos, padedančios 
įgyvendinti ir papildančios specialiąsias 
MVĮ priemones programoje „Horizontas 
2020“, kad padidintų MVĮ potencialą 
inovacijoms. Prie šių veiklų galima 
priskirti dėmesio atkreipimą, informaciją ir 
sklaidą, mokymo ir judumo veiklas, tinklų 
kūrimą ir apsikeitimą geriausiomis 
praktikomis, aukštos kokybės inovacijų 
paramos mechanizmų ir paslaugų, turinčių 
stiprią pridedamąją Europos Sąjungos vertę 
MVĮ, kūrimą (pvz., intelektinės 
nuosavybės ir inovacijų valdymas, žinių 
perdavimas, novatoriškas IRT 
panaudojimas ir skaitmeninis MVĮ 
raštingumas), taip pat pagalbą MVĮ 
susisiekti su mokslinių tyrimų ir inovacijų 
partneriais Europos Sąjungoje, leidžiant 
joms įvaldyti technologiją ir sukurti savo 
potencialą inovacijoms. Tarpininkaujančios 
organizacijos, atstovaujančios novatoriškų 
MVĮ grupes arba teikiančios regionines 
paramos MVĮ paslaugas, bus pakviestos 
atlikti tarpsektorines ir tarpregionines 
inovacijų veiklas, susijusias su MVĮ ir 
turės abipusiškai stiprinančias 
kompetencijas, kad galėtų sukurti naujas 
pramoninės vertės grandines.

Or. en

Pakeitimas 579
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus paremiamos veiklos, padedančios 
įgyvendinti ir papildančios specialiąsias 
MVĮ priemones programoje „Horizontas 
2020“, kad padidintų MVĮ potencialą 
inovacijoms. Prie šių veiklų galima 
priskirti dėmesio atkreipimą, informaciją ir 
sklaidą, mokymo ir judumo veiklas, tinklų 
kūrimą ir apsikeitimą geriausiomis 
praktikomis, aukštos kokybės inovacijų 
paramos mechanizmų ir paslaugų, turinčių 
stiprią pridedamąją Europos Sąjungos vertę 
MVĮ, kūrimą (pvz., intelektinės 
nuosavybės ir inovacijų valdymas, žinių 
perdavimas, novatoriškas IRT 
panaudojimas ir skaitmeninis MVĮ 
raštingumas), taip pat pagalbą MVĮ 
susisiekti su mokslinių tyrimų ir inovacijų 
partneriais Europos Sąjungoje, leidžiant 
joms įvaldyti technologiją ir sukurti savo 
potencialą inovacijoms. Tarpininkaujančios 
organizacijos, atstovaujančios novatoriškų 
MVĮ grupes, bus pakviestos atlikti 
tarpsektorines ir tarpregionines inovacijų 
veiklas, susijusias su MVĮ ir turės 
abipusiškai stiprinančias kompetencijas, 
kad galėtų sukurti naujas pramoninės 
vertės grandines.

Bus paremiamos veiklos, padedančios 
įgyvendinti ir papildančios specialiąsias 
MVĮ priemones programoje „Horizontas 
2020“, kad padidintų MVĮ potencialą 
inovacijoms. Prie šių veiklų galima 
priskirti dėmesio atkreipimą, informaciją ir 
sklaidą, mokymo ir judumo veiklas, tinklų 
kūrimą ir apsikeitimą geriausiomis 
praktikomis, mokslinių tyrimų rezultatais,
aukštos kokybės inovacijų paramos 
mechanizmų ir paslaugų, turinčių stiprią 
pridedamąją Europos Sąjungos vertę MVĮ, 
kūrimą (pvz., intelektinės nuosavybės ir 
inovacijų valdymas, žinių perdavimas, 
novatoriškas IRT panaudojimas ir 
skaitmeninis MVĮ raštingumas), taip pat 
pagalbą MVĮ susisiekti su mokslinių 
tyrimų ir inovacijų partneriais Europos 
Sąjungoje, leidžiant joms įvaldyti 
technologiją ir sukurti savo potencialą 
inovacijoms bei pajėgumą įsisavinti 
inovacijas ir paversti mokslinių tyrimų 
rezultatus novatoriškais produktais, 
procesais ir paslaugomis. 
Tarpininkaujančios organizacijos, 
atstovaujančios novatoriškų MVĮ grupes, 
bus pakviestos atlikti tarpsektorines ir 
tarpregionines inovacijų veiklas, susijusias 
su MVĮ ir turės abipusiškai stiprinančias 
kompetencijas, kad galėtų sukurti naujas 
pramoninės vertės grandines.

Or. en

Pakeitimas 580
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, visa programa „Horizontas 2020“ 
skatina didesnį MVĮ dalyvavimą 
programos valdyme, ypač dalyvavimą 
nustatant mokslinių tyrimų darbotvarkes, 
ir viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 581
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma reikia plėtoti naujas 
informacijos ir skaidrumo priemones, 
susijusias su intelektinės nuosavybės 
teisėmis, kad MVĮ (taip pat viešosios 
mokslinių tyrimų įstaigos) galėtų 
įsitraukti į mokslinius tyrimus, panaudoti 
išradimus, įsigyti pramoninės nuosavybės 
teises ir panaudoti mokslinių tyrimų 
rezultatus, būdamos visapusiškai 
informuotos. Į priemones, kurių reikia, 
kad būtų sustiprintas MVĮ inovacijų 
pajėgumas ir kad jos galėtų visateisiškai 
dalyvauti moksliniuose tyrimuose, turi 
būti įtrauktas taisyklių dėl didesnio 
intelektinių nuosavybės teisių ir kainų 
portfelių skaidrumo nustatymas, 
intelektinių nuosavybės teisių kokybės 
vertinimo metodų sukūrimas Europos 
lygmeniu ir bendrų gairių, siekiant 
palengvinti su patentais susijusias 
operacijas, parengimas. 

Or. fr
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Pakeitimas 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinių ir regioninių inovacijų 
strategijų, skirtų pažangiai specializacijai 
kontekste bus ieškoma sąveikos su Europos 
Sąjungos sanglaudos politika.

Nacionalinių ir regioninių inovacijų 
strategijų, skirtų pažangiai specializacijai 
kontekste bus ieškoma sąveikos su Europos 
Sąjungos sanglaudos politika. Ši sąveika 
taip pat gali remtis pagal principą „iš 
apačios į viršų“ įgyta programų „Eureka“ 
ir „Eurostars“ patirtimi, remiant MVĮ 
inovacijų ir mokslinių tyrimų veiklą, 
kurią sanglaudos fondai galėtų remti, jei 
vietos partnerių finansavimui „Eureka“ 
projektams vadovaujančiosios institucijos 
teiktų pirmenybę.

Or. en

Pakeitimas 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus teikiama parama į rinkos tendencijas 
atsižvelgiančioms inovacijoms, padidinant 
firmų pajėgumą inovacijoms, gerinant 
pagrindines inovacijos sąlygas, taip pat 
kovojant su specialiosiomis kliūtimis, 
stabdančiomis inovatyvių firmų, ypač MVĮ 
ir vidutinių įmonių, turinčių greito augimo 
potencialą, augimą. Bus teikiama 
specializuota parama inovacijoms (pvz., 
naudojimas, tiekėjų tinklai, parama 
technologijų perdavimo įstaigoms, 
strateginiam dizainui) ir su inovacija 
susijusios viešosios tvarkos įvertinimai.

Bus teikiama parama į rinkos tendencijas 
atsižvelgiančioms inovacijoms, padidinant 
firmų pajėgumą inovacijoms, gerinant 
pagrindines inovacijos sąlygas, taip pat 
kovojant su specialiosiomis kliūtimis, 
stabdančiomis inovatyvių firmų, ypač MVĮ 
ir vidutinių įmonių, turinčių greito augimo 
potencialą, augimą. Bus teikiama 
specializuota parama inovacijoms (pvz., IP
naudojimas, tiekėjų tinklai, tarptautinės 
technologijų perdavimo paslaugos,
parama technologijų perdavimo įstaigoms, 
strateginiam dizainui, klasterių kūrimui) ir 
su inovacijomis susijusiam viešosios
politikos persvarstymui.
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Or. en

Pakeitimas 584
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus teikiama parama į rinkos tendencijas 
atsižvelgiančioms inovacijoms, padidinant 
firmų pajėgumą inovacijoms, gerinant 
pagrindines inovacijos sąlygas, taip pat 
kovojant su specialiosiomis kliūtimis, 
stabdančiomis inovatyvių firmų, ypač MVĮ 
ir vidutinių įmonių, turinčių greito augimo 
potencialą, augimą. Bus teikiama 
specializuota parama inovacijoms (pvz., 
naudojimas, tiekėjų tinklai, parama 
technologijų perdavimo įstaigoms, 
strateginiam dizainui) ir su inovacija 
susijusios viešosios tvarkos įvertinimai.

Bus teikiama parama į rinkos tendencijas 
atsižvelgiančioms inovacijoms, padidinant 
firmų pajėgumą inovacijoms, gerinant 
pagrindines inovacijos sąlygas, taip pat 
kovojant su specialiosiomis kliūtimis, 
stabdančiomis inovatyvių firmų, ypač MVĮ 
ir vidutinių įmonių, turinčių greito augimo 
potencialą, augimą. Bus teikiama 
specializuota parama inovacijoms (pvz., IP 
registravimo parama ir IP naudojimas, 
tiekėjų tinklai, parama technologijų
perdavimo įstaigoms, strateginiam 
dizainui) ir su inovacijomis susijusiam
viešosios politikos persvarstymui.

Or. en

Pakeitimas 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio 3.2.3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2.3a. (da) Parama žinių ir technologijų 
perdavimui iš viešųjų mokslinių tyrimų 
įstaigų rinkai
Tikslas – remti perdavimo iš viešųjų 
mokslinių tyrimų įstaigų novatoriškoms 
MVĮ procesus, kaip veiksmingą 
mechanizmą perduoti rinkai mokslinių 
tyrimų rezultatus ir išradimus, padarytus 
universitetuose ir mokslinių tyrimų 
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centruose.

Or. en


