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Pakeitimas 159
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) reikėtų didinti dalyvių skaičių 
siekiant išnaudoti Europos talentų 
potencialą ir optimizuoti ekonominį bei 
socialinį mokslinių tyrimų poveikį, nes 
taip būtų prisidedama mažinant mokslinių 
tyrimų ir naujovių atotrūkį Europoje, 
pasitelkiant į pagalbą mokslinius centrus 
ir muziejus, kurie pritraukia didelį skaičių 
dalyvių ir įvairią publiką bei įvairias 
piliečių grupes.

Or. en

Pakeitimas 160
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) „Horizontu 2020“ siekiama trijų tikslų: 
sukurti itin aukštos kokybės mokslą 
(„Pažangus mokslas“), pirmauti pramonės 
srityje („Pirmavimas pramonės srityje“) ir 
spręsti visuomenės uždavinius 
(„Visuomenės uždaviniai“). Šie prioritetai 
įgyvendinami specialiąja programa, 
sudaryta iš trijų dalių, skirtų 
netiesioginiams veiksmams, ir vienos 
dalies, skirtos tiesioginiams Jungtinio 
tyrimų centro (JTC) veiksmams;

(2) „Horizontu 2020“, kuris bus pagrįstas 
kokybės principu, tuo pat metu siekiama 
trijų tikslų: sukurti itin aukštos kokybės 
mokslą („Pažangus mokslas“), pirmauti 
pramonės srityje („Pirmavimas pramonės 
srityje“) ir spręsti visuomenės uždavinius 
(„Visuomenės uždaviniai“). Šie prioritetai 
įgyvendinami specialiąja programa, 
sudaryta iš trijų dalių, skirtų 
netiesioginiams veiksmams, ir vienos 
dalies, skirtos tiesioginiams Jungtinio 
tyrimų centro (JTC) veiksmams;

Or. en
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Pakeitimas 161
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) „Horizontu 2020“ siekiama trijų tikslų: 
sukurti itin aukštos kokybės mokslą 
(„Pažangus mokslas“), pirmauti pramonės 
srityje („Pirmavimas pramonės srityje“) ir 
spręsti visuomenės uždavinius 
(„Visuomenės uždaviniai“). Šie prioritetai 
įgyvendinami specialiąja programa, 
sudaryta iš trijų dalių, skirtų 
netiesioginiams veiksmams, ir vienos 
dalies, skirtos tiesioginiams Jungtinio 
tyrimų centro (JTC) veiksmams;

(2) „Horizontu 2020“ siekiama trijų tikslų: 
sukurti itin aukštos kokybės mokslą 
(„Pažangus mokslas“), pirmauti pramonės 
ir paslaugų sektoriaus srityje 
(„Pirmavimas pramonės ir paslaugų 
sektoriaus srityje“) ir spręsti visuomenės 
uždavinius („Visuomenės uždaviniai“). Šie 
prioritetai įgyvendinami specialiąja 
programa, sudaryta iš trijų dalių, skirtų 
netiesioginiams veiksmams, ir vienos 
dalies, skirtos tiesioginiams Jungtinio 
tyrimų centro (JTC) veiksmams;

Or. ro

Pakeitimas 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) kiekviena dalis turėtų papildyti kitas 
specialiosios programos dalis ir jos visos 
turėtų būti įgyvendinamos laikantis bendro 
nuoseklumo;

(4) kiekviena dalis turėtų papildyti kitas 
specialiosios programos dalis ir jos visos 
turėtų būti įgyvendinamos laikantis bendro 
nuoseklumo; Strateginiu mokslinių tyrimų 
ir naujovių koordinavimu kiekvienoje visų 
trijų pagrindinių prioritetų teminėje 
srityje (pvz., sveikatos) reikėtų spręsti 
susiskaldymo klausimą, gerinti 
technologijų ir infrastruktūros išteklių 
naudojimą ir valdymą, pvz., dalintis 
duomenimis, kad būtų greičiau pasiekta 
norimų rezultatų.
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Or. en

(Nuoroda į 3 pakeitimą, PE489.688v01-00)

Pakeitimas 163
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) būtina sustiprinti ir plėsti Europos 
Sąjungos mokslinės bazės pranašumą, 
puoselėti pasaulinio lygio mokslinius 
tyrimus ir talentus, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis Europos konkurencingumas ir 
gerovė. Dalis „Pažangus mokslas“ turėtų 
remti Europos mokslinių tyrimų tarybos 
veiklas, susijusias su mažai tirtų sričių 
moksliniais tyrimais, ateities ir kuriamomis 
technologijomis, Marie Curie veiksmais ir 
Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis. Šios veiklos turėtų būti 
nukreiptos į ilgalaikės kompetencijos 
siekimą, didelį dėmesį kreipiant į naujos 
kartos mokslą, sistemas ir mokslo 
darbuotojus ir paremiant kylančius talentus 
Europoje ir asocijuotose šalyse. Europos 
Sąjungos veiklos, kuriomis remiamas 
aukštos kokybės mokslas galėtų padėti 
integruoti Europos mokslinių tyrimų erdvę 
ir suteikti Europos Sąjungos mokslo 
sistemai konkurencingumo ir patrauklumo 
pasaulyje;

(5) būtina sustiprinti ir plėsti Europos 
Sąjungos mokslinės bazės pranašumą, 
puoselėti pasaulinio lygio mokslinius 
tyrimus ir talentus, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis Europos konkurencingumas ir 
gerovė. Dalis „Pažangus mokslas“ turėtų 
remti Europos mokslinių tyrimų tarybos 
veiklas, susijusias su mažai tirtų sričių 
moksliniais tyrimais, ateities ir kuriamomis 
technologijomis, Marie Curie veiksmais ir 
Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis ir ekspertų tinklu 
Sąjungoje. Šios veiklos turėtų būti 
nukreiptos į ilgalaikės kompetencijos 
siekimą, didelį dėmesį kreipiant į naujos 
kartos mokslą, sistemas ir mokslo
darbuotojus ir paremiant kylančius talentus 
Europoje ir asocijuotose šalyse. Europos 
Sąjungos veiklos, kuriomis remiamas 
aukštos kokybės mokslas galėtų padėti 
integruoti Europos mokslinių tyrimų erdvę 
ir suteikti Europos Sąjungos mokslo 
sistemai konkurencingumo ir patrauklumo 
pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) būtina sustiprinti ir plėsti Europos 
Sąjungos mokslinės bazės pranašumą, 
puoselėti pasaulinio lygio mokslinius 
tyrimus ir talentus, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis Europos konkurencingumas ir 
gerovė. Dalis „Pažangus mokslas“ turėtų 
remti Europos mokslinių tyrimų tarybos 
veiklas, susijusias su mažai tirtų sričių 
moksliniais tyrimais, ateities ir kuriamomis 
technologijomis, Marie Curie veiksmais ir 
Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis. Šios veiklos turėtų būti 
nukreiptos į ilgalaikės kompetencijos 
siekimą, didelį dėmesį kreipiant į naujos 
kartos mokslą, sistemas ir mokslo 
darbuotojus ir paremiant kylančius talentus 
Europoje ir asocijuotose šalyse. Europos 
Sąjungos veiklos, kuriomis remiamas 
aukštos kokybės mokslas galėtų padėti 
integruoti Europos mokslinių tyrimų erdvę 
ir suteikti Europos Sąjungos mokslo 
sistemai konkurencingumo ir patrauklumo 
pasaulyje;

(5) būtina sustiprinti ir plėsti Europos 
Sąjungos mokslinės bazės pranašumą, 
puoselėti pasaulinio lygio mokslinius 
tyrimus ir talentus, kad būtų užtikrintas 
ilgalaikis Europos konkurencingumas ir 
gerovė. Dalis „Pažangus mokslas“ turėtų 
remti Europos mokslinių tyrimų tarybos 
veiklas, susijusias su mažai tirtų sričių 
moksliniais tyrimais, ateities ir kuriamomis 
technologijomis, Marie Skłodowska-Curie 
veiksmais ir Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūromis. Šios veiklos turėtų būti 
nukreiptos į ilgalaikės kompetencijos 
siekimą, didelį dėmesį kreipiant į naujos 
kartos mokslą, sistemas ir mokslo 
darbuotojus ir paremiant kylančius talentus 
Europoje ir asocijuotose šalyse. Europos 
Sąjungos veiklos, kuriomis remiamas 
aukštos kokybės mokslas galėtų padėti 
integruoti Europos mokslinių tyrimų erdvę 
ir suteikti Europos Sąjungos mokslo 
sistemai konkurencingumo ir patrauklumo 
pasaulyje;

Or. en

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

Pakeitimas 165
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) taikant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti kuriama sąveika su kitomis 
Sąjungos ir valstybių narių politikomis, 
ypač švietimo srityje, siekiant mokslininkų 
ir inovacijų kūrėjų specialybes padaryti 
patrauklias, talentingam Europos 
jaunimui suteikti aukšto rango karjeros 
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galimybes ir pritraukti gabiausius žmones 
iš trečiųjų šalių. Turi būti skatinamas 
mokslas, technologijos, inžinerija ir 
matematika (MTIM) siekiant parengti 
kitos kartos mokslininkus, ir turi būti 
panaikinta lyčių nelygybė mokslų ir 
inovacijų srityse, tai reikalingos 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad Sąjunga turėtų prieigą prie 
žmogiškojo kapitalo, reikalingo siekiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 166
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) mokslinių tyrimų veiksmai, atliekami 
vadovaujantis I dalimi „Pažangus 
mokslas“, turėtų būti nustatomi remiantis 
mokslo poreikiais ir galimybėmis, iš anksto 
nesuteikiant pirmenybės jokiai temai. 
Mokslinių tyrimų darbotvarkė turėtų būti 
kruopščiai suderinta su moksline 
bendruomene. Moksliniai tyrimai turėtų 
būti finansuojami pagal pažangumo 
kriterijų;

(6) mokslinių tyrimų veiksmai, atliekami 
vadovaujantis I dalimi „Pažangus 
mokslas“, turėtų būti nustatomi remiantis 
mokslo poreikiais ir galimybėmis, iš anksto 
nesuteikiant pirmenybės jokiai temai. 
Mokslinių tyrimų darbotvarkė turėtų būti 
kruopščiai suderinta su moksline 
bendruomene. Moksliniai tyrimai turėtų 
būti finansuojami pagal pažangumo 
kriterijų; Reikėtų atsižvelgti ir į kitus 
principus pvz., įtrauktį, ekonominį 
efektyvumą, ES mokslinių tyrimų 
infrastruktūros skirtumų tarp 15 senųjų ir 
12 naujųjų ES valstybių narių mažinimą, 
kurie reikalingi norint padaryti pažangą. 

Or. en

Pakeitimas 167
Christian Ehler, Kent Johansson
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Pasiūlymas dėl sprendimo
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) norint išlaikyti ir padidinti Europos 
Sąjungos pirmavimą pramonės srityje, 
būtina skubiau skatinti privačiojo 
sektoriaus investicijas į mokslinius 
tyrimus, plėtrą ir investicijas, skatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas į verslą 
orientuota darbotvarke ir spartinti naujų 
technologijų, kurios parems ateities 
verslus ir ekonomikos augimą, plėtrą. 
Todėl reikia stipriai skatinti pramonės 
sektoriaus dalyvavimą „Horizontas 2020“ 
programoje, ypač II dalyje „Pirmavimas 
pramonės srityje“ ir III dalyje 
„Visuomenės uždaviniai“.

Or. en

Pakeitimas 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) norint išlaikyti ir padidinti Europos 
Sąjungos pirmavimą pramonės srityje, 
būtina skubiau skatinti privačiojo 
sektoriaus investicijas į mokslinius 
tyrimus, plėtrą ir investicijas, skatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas į verslą 
orientuota darbotvarke ir spartinti naujų 
technologijų, kurios parems ateities verslus 
ir ekonomikos augimą, plėtrą. II dalis 
„Pirmavimas pramonės srityje“ turėtų 
skatinti investuoti į išskirtinius mokslinius 
tyrimus ir inovacijas pagrindinėse didelio 
poveikio technologijose ir kitose pramonės 
technologijose, pagerinti inovatyvių 
bendrovių ir projektų galimybes gauti 

(8) norint išlaikyti ir padidinti Europos 
Sąjungos pirmavimą pramonės srityje, 
būtina skubiau skatinti privačiojo 
sektoriaus investicijas į mokslinius 
tyrimus, plėtrą ir investicijas, skatinti 
mokslinius tyrimus ir inovacijas į verslą 
orientuota darbotvarke ir spartinti naujų 
technologijų, kurios parems ateities verslus 
ir ekonomikos augimą, plėtrą. II dalis 
„Pirmavimas pramonės srityje“ turėtų 
skatinti investuoti į išskirtinius mokslinius 
tyrimus ir inovacijas pagrindinėse didelio 
poveikio technologijose ir kitose pramonės 
technologijose, pagerinti inovatyvių 
bendrovių ir projektų galimybes gauti 
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rizikos kapitalo ir suteikti paramą 
inovacijoms mažose ir vidutinėse įmonėse 
visoje Sąjungoje;

rizikos kapitalo ir suteikti paramą 
inovacijoms mažose ir vidutinėse įmonėse 
visoje Sąjungoje, visų pirma sumažinant
prieigos kliūtis mažoms ir vidutinėms 
įmonėms.

Or. sl

Pakeitimas 169
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant remti MVĮ inovacijas turėtų 
būti sukurtas priemonių ir finansavimo 
galimybių rinkinys, teikiant paramą 
tyrimams ir inovacijoms įvairiais 
inovacijų ciklo etapais ir atsižvelgiant į 
įvairius MVĮ dydžius ir tipus. Nors 
20 proc. programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto per visą jos įgyvendinimo 
laikotarpį turėtų būti skiriama MVĮ. Visų 
pirma, nors 10 proc. programos 
„Horizontas 2020“ biudžeto bus skiriama 
MVĮ priemonės, kurią turėtų valdyti ir 
įgyvendinti viena, tam skirta, 
administracinė struktūra, taikymui.

Or. en

Pakeitimas 170
Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kosmoso moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, kurios yra bendra Europos 

(9) kosmoso moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, įskaitant palydovinį stebėjimą, 
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Sąjungos kompetencija, turėtų tapti 
neatsiejamu II dalies „Pirmavimas 
pramonės srityje“ elementu, kad būtų 
padidinta mokslinė, ekonominė ir 
visuomeninė įtaka ir užtikrinamas sąnaudų 
ir kitais požiūriais veiksmingas 
įgyvendinimas;

palydovinę navigaciją ir palydovinių 
telekomunikacijų pramonę, infrastruktūrą 
(antžeminę ir kosmoso), paslaugas bei 
programas, kurios yra bendra Europos 
Sąjungos kompetencija, turėtų tapti 
neatsiejamu II dalies „Pirmavimas 
pramonės srityje“ elementu, kad būtų 
padidinta mokslinė, ekonominė ir 
visuomeninė įtaka ir užtikrinamas sąnaudų 
ir kitais požiūriais veiksmingas 
įgyvendinimas; Norint skatinti kosmoso 
sektorių yra labai svarbu suderinti 
ramsčius. Pagal programos 
„Horizontas 2020“ konsultacijų proceso 
„Erdvė neapsiriboja vien tik 
technologijomis“ išvadas tai yra 
savarankiškas sektorius, smarkiai 
prisidedantis tiek prie visuomenės 
uždavinių, tiek prie mokslo, tuo pat metu 
labai priklausantis nuo mokslinių tyrimų, 
kuriais siekiama nuolat skatinti jo 
technologinę plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 171
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kosmoso moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, kurios yra bendra Europos 
Sąjungos kompetencija, turėtų tapti 
neatsiejamu II dalies „Pirmavimas 
pramonės srityje“ elementu, kad būtų 
padidinta mokslinė, ekonominė ir 
visuomeninė įtaka ir užtikrinamas sąnaudų 
ir kitais požiūriais veiksmingas 
įgyvendinimas;

(9) kosmoso moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, kurios yra bendra Europos 
Sąjungos kompetencija, turėtų tapti 
neatsiejamu II dalies „Pirmavimas 
pramonės srityje“ elementu, kad būtų 
padidinta mokslinė, ekonominė ir 
visuomeninė įtaka ir užtikrinamas sąnaudų 
ir kitais požiūriais veiksmingas 
įgyvendinimas; Jis turi būti vykdomas 
bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
ir EKA.
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Or. en

Pakeitimas 172
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kosmoso moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, kurios yra bendra Europos 
Sąjungos kompetencija, turėtų tapti 
neatsiejamu II dalies „Pirmavimas 
pramonės srityje“ elementu, kad būtų 
padidinta mokslinė, ekonominė ir 
visuomeninė įtaka ir užtikrinamas sąnaudų 
ir kitais požiūriais veiksmingas 
įgyvendinimas;

(9) kosmoso moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, įskaitant jų pritaikymą, kurios 
yra bendra Europos Sąjungos 
kompetencija, turėtų tapti neatsiejamu 
II dalies „Pirmavimas pramonės srityje“ 
elementu, kad būtų padidinta mokslinė, 
ekonominė ir visuomeninė įtaka ir 
užtikrinamas sąnaudų ir kitais požiūriais 
veiksmingas įgyvendinimas;

Or. de

Pagrindimas

Tyrimas turi būti orientuotas ne tik į technologijas ir infrastruktūrą, bet ir į paslaugas ir jų 
pritaikymą siekiant visuomenei suteikti tiesioginės naudos.

Pakeitimas 173
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl sprendimo
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kosmoso moksliniai tyrimai ir 
inovacijos, kurios yra bendra Europos 
Sąjungos kompetencija, turėtų tapti 
neatsiejamu II dalies „Pirmavimas 
pramonės srityje“ elementu, kad būtų 
padidinta mokslinė, ekonominė ir 
visuomeninė įtaka ir užtikrinamas sąnaudų 
ir kitais požiūriais veiksmingas 
įgyvendinimas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Or. en

Pakeitimas 174
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) sprendžiant pagrindines strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytus visuomenės 
uždavinius būtinos didžiulės investicijos į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad būtų 
sudaryta galimybė kurti ir įgyvendinti 
reikiamo lygio ir masto sprendimus, 
lemiančius esminius pokyčius. Šie 
uždaviniai taip pat reiškia dideles 
galimybes inovatyvioms bendrovėms ir 
todėl prisideda prie Europos 
konkurencingumo ir užimtumo didinimo;

(10) sprendžiant pagrindinius strategijoje 
„Europa 2020“ nurodytus visuomenės 
uždavinius būtinos didžiulės investicijos į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad būtų 
sudaryta galimybė kurti ir įgyvendinti 
reikiamo lygio ir masto sprendimus, 
lemiančius esminius pokyčius, įskaitant, 
pavyzdžiui, naujų mokslinių tyrimų 
finansavimo priemonių, kaip antai 
premijų už inovacijas, ypač rinkos 
nepakankamumo atvejais, įdiegimą. Šie 
uždaviniai taip pat reiškia dideles 
galimybes inovatyvioms bendrovėms ir 
todėl prisideda prie Europos 
konkurencingumo ir užimtumo didinimo;

Or. fr

Pakeitimas 175
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) III dalis „Visuomenės uždaviniai“ 
turėtų paremti išskirtines kokybiškas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas ir 
šitaip padidinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumą sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius. Šios 

(11) III dalis „Visuomenės uždaviniai“ 
turėtų paremti išskirtines kokybiškas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas ir 
šitaip padidinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumą sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius. Šios 
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veiklos turėtų būti įgyvendinamos laikantis 
į iššūkius orientuotos nuostatos, kuri 
sujungia mokslinius tyrimus ir žinias iš 
skirtingų sričių, technologijų ir disciplinų. 
Moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityse yra svarbus 
šių problemų sprendimo elementas. Šios 
veiklos turėtų apimti platų spektrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, pabrėžiant 
su inovacijomis susijusias veiklas, tokias 
kaip bandomieji projektai, 
demonstravimas, bandymo stendai, parama 
viešiesiems pirkimams, prieš pradedant 
rengti standartus atliekami moksliniai 
tyrimai, standartų kūrimas ir inovacijų 
diegimas į rinką. Šios veiklos turėtų 
tiesiogiai remti atitinkamų sektorinių 
politikų kompetencijas Europos Sąjungos 
lygmeniu; Visi uždaviniai turėtų padėti 
siekti visa apimančio darnaus vystymosi 
tikslo;

veiklos turėtų būti įgyvendinamos laikantis 
į iššūkius orientuotos nuostatos, kuri 
sujungia mokslinius tyrimus ir žinias iš 
skirtingų sričių, technologijų ir disciplinų. 
Moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityse yra svarbus 
šių problemų sprendimo elementas. Šios 
veiklos turėtų apimti platų spektrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas, 
tokias kaip fundamentalūs ir taikomieji 
tyrimai, plėtra, bandomieji projektai, 
demonstravimas, parama viešiesiems 
pirkimams, prieš pradedant rengti 
standartus atliekami moksliniai tyrimai, 
standartų kūrimas ir inovacijų diegimas į 
rinką. Šios veiklos turėtų tiesiogiai remti 
atitinkamų sektorinių politikų 
kompetencijas Europos Sąjungos 
lygmeniu; Visi uždaviniai turėtų padėti 
siekti visa apimančio darnaus vystymosi 
tikslo;

Or. en

Pakeitimas 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) III dalis „Visuomenės uždaviniai“ 
turėtų paremti išskirtines kokybiškas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas ir 
šitaip padidinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumą sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius. Šios 
veiklos turėtų būti įgyvendinamos laikantis 
į iššūkius orientuotos nuostatos, kuri 
sujungia mokslinius tyrimus ir žinias iš 
skirtingų sričių, technologijų ir disciplinų. 
Moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityse yra svarbus 
šių problemų sprendimo elementas. Šios 
veiklos turėtų apimti platų spektrą 

(11) III dalis „Visuomenės uždaviniai“ 
turėtų paremti išskirtines kokybiškas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas ir 
šitaip padidinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumą sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius. Šios 
veiklos turėtų būti įgyvendinamos laikantis 
į iššūkius orientuotos nuostatos, kuri 
sujungia mokslinius tyrimus ir žinias iš 
skirtingų sričių, technologijų ir disciplinų. 
Moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityse yra svarbus 
šių problemų sprendimo elementas. Šios 
veiklos turėtų apimti platų spektrą 



PE492.816v01-00 14/130 AM\907982LT.doc

LT

mokslinių tyrimų ir inovacijų, pabrėžiant 
su inovacijomis susijusias veiklas, tokias 
kaip bandomieji projektai, 
demonstravimas, bandymo stendai, parama 
viešiesiems pirkimams, prieš pradedant 
rengti standartus atliekami moksliniai 
tyrimai, standartų kūrimas ir inovacijų 
diegimas į rinką. Šios veiklos turėtų 
tiesiogiai remti atitinkamų sektorinių
politikų kompetencijas Europos Sąjungos 
lygmeniu; Visi uždaviniai turėtų padėti 
siekti visa apimančio darnaus vystymosi 
tikslo;

mokslinių tyrimų ir inovacijų, pabrėžiant 
su inovacijomis susijusias veiklas, tokias 
kaip bandomieji projektai, 
demonstravimas, bandymo stendai, parama 
viešiesiems pirkimams, prieš pradedant 
rengti standartus atliekami moksliniai 
tyrimai, standartų kūrimas ir inovacijų 
diegimas į rinką. Šios veiklos turėtų 
tiesiogiai remti atitinkamų sektorinių 
politikų kompetencijas Europos Sąjungos 
lygmeniu ir Europos Sąjungos pramonės 
sektoriaus kompetenciją pasauliniu 
lygmeniu. Visi uždaviniai turėtų padėti 
siekti visa apimančio darnaus vystymosi 
tikslo;

Or. en

Pakeitimas 177
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) III dalis „Visuomenės uždaviniai“ 
turėtų paremti išskirtines kokybiškas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas ir 
šitaip padidinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumą sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius. Šios 
veiklos turėtų būti įgyvendinamos laikantis 
į iššūkius orientuotos nuostatos, kuri 
sujungia mokslinius tyrimus ir žinias iš 
skirtingų sričių, technologijų ir disciplinų. 
Moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityse yra svarbus 
šių problemų sprendimo elementas. Šios 
veiklos turėtų apimti platų spektrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, pabrėžiant 
su inovacijomis susijusias veiklas, tokias 
kaip bandomieji projektai, 
demonstravimas, bandymo stendai, parama 
viešiesiems pirkimams, prieš pradedant 
rengti standartus atliekami moksliniai 

(11) III dalis „Visuomenės uždaviniai“ 
turėtų paremti išskirtines kokybiškas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas ir 
šitaip padidinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiksmingumą sprendžiant 
pagrindinius visuomenės uždavinius. Šios 
veiklos turėtų būti įgyvendinamos laikantis 
į iššūkius orientuotos nuostatos, kuri 
sujungia mokslinius tyrimus ir žinias iš 
skirtingų sričių, technologijų ir disciplinų. 
Moksliniai tyrimai socialinių ir 
humanitarinių mokslų srityse yra svarbus 
šių problemų sprendimo elementas. Šios 
veiklos turėtų apimti platų spektrą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų, pabrėžiant 
su inovacijomis susijusias veiklas, tokias 
kaip bandomieji projektai, 
demonstravimas, bandymo stendai, parama 
viešiesiems pirkimams, prieš pradedant 
rengti standartus atliekami moksliniai 
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tyrimai, standartų kūrimas ir inovacijų 
diegimas į rinką. Šios veiklos turėtų 
tiesiogiai remti atitinkamų sektorinių 
politikų kompetencijas Europos Sąjungos 
lygmeniu; Visi uždaviniai turėtų padėti 
siekti visa apimančio darnaus vystymosi 
tikslo;

tyrimai, standartų kūrimas ir inovacijų 
diegimas į rinką. Šios veiklos turėtų 
tiesiogiai remti atitinkamų sektorinių 
politikų kompetencijas Europos Sąjungos 
lygmeniu; Visi uždaviniai turėtų padėti 
siekti visa apimančio tvaraus vystymosi 
tikslo ir mokslininkų ir inžinierių 
visapusiško dalyvavimo visoje Europos 
Sąjungoje.

Or. en

Pakeitimas 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) norint pasiekti tikslus, nustatytus 
kiekvienoje konkrečios programos dalyje, 
yra labai svarbu vykdyti tarptautinį 
bendradarbiavimą ir kiekvienoje dalyje 
turėtų būti taikomi tarptautinio 
bendradarbiavimo projektai, skirti šalims 
ar šalių grupėms, nagrinėjančioms 
horizontalius arba prioritetinius 
klausimus.

Or. fr

Pagrindimas

Bet kokios rūšies tarptautinio bendradarbiavimo projektai veikia visas konkrečios programos 
dalis, nepaisant saugumo aspektų. Siekiant išspręsti socialines problemas (sveikatos, 
demografinės kaitos ir gerovės) negalima apsiriboti tik horizontaliais veiksmais.

Pakeitimas 179
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) norint pasiekti tikslus, nustatytus 
kiekvienoje konkrečios programos dalyje, 
yra labai svarbu vykdyti tarptautinį 
bendradarbiavimą ir kiekvienoje dalyje 
turėtų būti taikomi tarptautinio 
bendradarbiavimo projektai, skirti šalims 
ar šalių grupėms, nagrinėjančioms 
horizontalius arba prioritetinius 
klausimus.

Or. fr

Pakeitimas 180
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) norint pasiekti tikslus, nustatytus 
kiekvienoje konkrečios programos dalyje, 
yra labai svarbu vykdyti tarptautinį 
bendradarbiavimą ir kiekvienoje dalyje 
turėtų būti taikomi tarptautinio 
bendradarbiavimo projektai, skirti šalims 
ar šalių grupėms, nagrinėjančioms 
horizontalius arba prioritetinius 
klausimus;

Or. fr

Pagrindimas

Bet kokios rūšies tarptautinio bendradarbiavimo projektai veikia visas konkrečios programos 
dalis, nepaisant saugumo aspektų. Siekiant išspręsti socialines problemas (sveikatos, 
demografinės kaitos ir gerovės) negalima apsiriboti tik horizontaliais veiksmais.

Pakeitimas 181
Philippe Lamberts
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) programa „Horizontas 2020“ turėtų 
taip pat skatinti daugiadalykinius 
inovacijų metodus, taip pat kurti 
netechnologines priemones, 
organizacinius metodus, naujus verslo 
modelius, sistemų naujoves ir valstybinio 
sektoriaus naujoves, kurie yra būtini 
siekiant papildyti technologijomis pagrįstą 
inovacijų veiklą.

Or. en

Pakeitimas 182
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) specialioji programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse atliekamus veiksmus ir 
kitus Sąjungos veiksmus, kurie reikalingi 
bendrai siekiant įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“, ypač veiksmus tokiose 
politikos srityse kaip sanglauda, žemės 
ūkis ir kaimo plėtra, švietimas ir profesinis 
mokymas, pramonė, visuomenės sveikata, 
vartotojų apsauga, užimtumas ir socialinė 
politika, energetika, transportas, aplinka, 
klimato kaita, saugumas, jūros ir 
žuvininkystė, vystomasis 
bendradarbiavimas, plėtra ir kaimynystės 
politika;

(15) specialioji programa turėtų papildyti 
valstybėse narėse atliekamus veiksmus ir 
kitus Sąjungos veiksmus, kurie reikalingi 
bendrai siekiant įgyvendinti strategiją 
„Europa 2020“, ypač veiksmus tokiose 
politikos srityse kaip sanglauda, žemės 
ūkis ir kaimo plėtra, švietimas ir profesinis 
mokymas, pramonė, visuomenės sveikata, 
vartotojų apsauga, užimtumas ir socialinė 
politika, energetika, transportas, aplinka, 
klimato kaita, saugumas, jūros ir 
žuvininkystė, vystomasis 
bendradarbiavimas, plėtra ir kaimynystės 
politika; Atitinkamas suderinimas su 
sanglaudos politikos fondais ir suderinti 
veiksmai padėtų sumažinti tyrimų ir 
inovacijų spragą Europos Sąjungoje 
atsižvelgiant į konkrečias regionų 
charakteristikas, nurodytas SESV 174, 
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349 straipsniuose ir 355 straipsnio 
1 dalyje.

Or. pt

Pagrindimas

Reikalinga atitinkama struktūra siekiant susieti regiono ir sanglaudos politikos fondus su 
programos „Horizontas 2020“ finansavimu, neužmirštant konkrečių regionų charakteristikų, 
nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174, 349 straipsniuose ir 355 straipsnio 
1 dalyje.

Pakeitimas 183
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) visų pirma turėtų būti atliktas visų 
kvietimų teikti pasiūlymus su saugumu 
susijusių mokslinių tyrimų srityje 
išankstinis poveikio etikai ir visuomenei 
vertinimas, kurio metu būtų visapusiškai 
atsižvelgta į pagrindinės MTTP 
darbotvarkės galimą poveikį visuomenei. 
Visi svarbūs etikos klausimai ir (arba) 
socialinis poveikis, atsiradęs dėl tokio 
poveikio vertinimo turėtų būti 
visapusiškai įtraukti į kvietimą teikti 
pasiūlymus, tiek kaip integruota MTTP 
darbotvarkės dalis, tiek taikant išteklius, 
skirtus tyrimams ir analizei, kuriais 
sprendžiamos konkrečios problemos. Taip 
pat turi būti užbaigtas kiekvieno projekto 
etinis svarstymas prieš ir po įgyvendinimo.

Or. en

Pakeitimas 184
Alyn Smith
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Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kompetencija turėtų būti pagrindinis 
visos programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo veiksnys. Darytina 
prielaida, kad kompetencija apibrėžiama 
atskirai, neatsižvelgiant į jokias 
geografines ar kitas išankstines sąlygas. 
Pranešime skatinamas aktyvesnis 
dalyvavimas, viena vertus, siekiant 
skatinti kompetenciją visoje Europoje, 
kita vertus, pagal principą „iš apačios į 
viršų“ plėsti mokslinę kompetenciją 
visuose trijuose programos 
„Horizontas 2020“ ramsčiuose.

Or. en

Pakeitimas 185
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) II dalis „Pirmavimas pramonės srityje“; (b) II dalis „Pirmavimas pramonės ir 
paslaugų sektoriaus srityje“;

Or. ro

Pakeitimas 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
Tatarella

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) žinių mokslas ir technologijos. Gamtos 
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mokslai, sveikata, žemė, aplinka, 
gamtiniai ištekliai ir maisto saugumas.

Or. en

Pakeitimas 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) socialiniai, ekonomikos ir 
humanitariniai mokslai. Demografinių 
problemų, švietimo, teritorinių klausimų, 
valdymo, kultūros, skaitmeninio turinio, 
humanitarinių mokslų, kultūrinio 
palikimo ir nematerialių žinių sritys.

Or. en

Pakeitimas 188
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įgūdžių, mokymo ir karjeros galimybių 
gerinimo vykdant Marie Skłodowska-Curie 
veiksmus (toliau – Marie Curie veiksmai);

(c) įgūdžių, mokymo ir karjeros galimybių 
gerinimo vykdant Marie Skłodowska-Curie 
veiksmus; Mokslo centrai ir muziejai 
įrodė savo patirtį mokydami jaunus 
mokslininkus mokslinės komunikacijos, 
glaudžiai bendradarbiaudami su 
mokslinių tyrimų institutais ir 
universitetais.

Or. en
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Pakeitimas 189
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) įgūdžių, mokymo ir karjeros galimybių 
gerinimo vykdant Marie Skłodowska-Curie 
veiksmus (toliau – Marie Curie veiksmai);

(c) įgūdžių, mokymo ir karjeros galimybių 
gerinimo, taip pat ir moterų skatinimo 
užtikrinimo vykdant Marie Skłodowska-
Curie veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) pažangos skleidimo ir dalyvių 
skaičiaus didinimo.

Or. en

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

Pakeitimas 191
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) stengtis, kad mokslas būtų vykdomas 
visuomenės naudai ir būtų plėtojamas 
kartu su ja bei skatinti atsakingus 
mokslinius tyrimus ir inovacijas
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Or. en

Pakeitimas 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) mokslinių tyrimų ir inovacijų žinių 
perdavimo visų lygių švietimui stiprinimo;

Or. en

Pakeitimas 193
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) tyrimų, susijusių su civilinės 
visuomenės organizacijų išreikštais 
poreikiais, gerinimo

Or. en

Pakeitimas 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) atsakingai vykdomų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų.

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

Pakeitimas 195
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 
5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu 
prioritetu „Pirmavimas pramonės srityje“, 
pramonės pirmavimas ir 
konkurencingumas stiprinamas II dalimi 
„Pirmavimas pramonės srityje“ siekiant šių 
specialiųjų tikslų:

Vadovaujantis reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 
5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytu 
prioritetu „Pirmavimas pramonės ir 
paslaugų sektoriaus srityje“, pramonės ir 
paslaugų sektoriaus pirmavimas ir 
konkurencingumas stiprinamas II dalimi 
„Pirmavimas pramonės ir paslaugų 
sektoriaus srityje“ siekiant šių specialiųjų 
tikslų:

Or. ro

Pakeitimas 196
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Europos pirmavimo pramonės srityje 
skatinimo vykdant mokslinius tyrimus, 
technologijų plėtrą, demonstravimą ir 
inovacijas, susijusias su šiomis didelio 
poveikio ir pramonės technologijomis:

(a) Europos pirmavimo pramonės ir 
paslaugų sektoriaus srityje skatinimo 
vykdant mokslinius tyrimus, technologijų 
plėtrą, demonstravimą ir inovacijas, 
susijusias su šiomis didelio poveikio ir 
pramonės technologijomis:

Or. ro

Pakeitimas 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) vandens technologija;

Or. en

Pakeitimas 198
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

via) kaimo mokslu ir gyvūnų sveikata;

Or. en

Pakeitimas 199
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) galimybių gauti rizikos kapitalo 
investicijoms į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas gerinimo;

(b) galimybių gauti rizikos kapitalo, skirto
investicijoms į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei naudojimosi mokslinių 
tyrimų rezultatais gerinimo;

Or. en

Pakeitimas 200
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) inovacijų mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse didinimo.

(c) inovacijų mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse didinimo ir jų galimybių 
susipažinti su mokslinių tyrimų 
rezultatais, juos pritaikyti ir paversti juos 
inovaciniais produktais ir paslaugomis, 
stiprinimo.

Or. en

Pakeitimas 201
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) inovacijų mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse didinimo.

(c) inovacijų mažosiose ir vidutinėse 
įmonėse rėmimo.

Or. en

Pakeitimas 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

III dalis „Visuomenės uždaviniai“ turėtų 
padėti įgyvendinti prioritetą „Visuomenės 
uždaviniai“, kuris išdėstytas Reglamento
(ES) Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 
5 straipsnio 2 dalies c punkte, įgyvendinant 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, 
demonstracijos ir inovacijų veiksmus, 
kuriems padedant būtų įgyvendinami 
tokie specialieji tikslai:

III dalis „Visuomenės uždaviniai“ turėtų 
padėti įgyvendinti prioritetą „Visuomenės 
uždaviniai“, kuris išdėstytas Reglamento 
(ES) Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 
5 straipsnio 2 dalies c punkte, įgyvendinant 
mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, 
demonstracijos ir inovacijų veiksmus ir 
sprendžiant su jais susijusius socialinius 
ir ekonominius klausimus, nes tai padėtų 
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įgyvendinti šiuos specialiuosius tikslus:

Or. en

Pakeitimas 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sveikatos ir gerovės visą gyvenimą 
gerinimas;

(a) sveikatos ir gerovės visą gyvenimą 
gerinimas ir sprendimų dėl senstančių 
asmenų savarankiškumo išsaugojimo 
gerinimas;

Or. en

Pakeitimas 204
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sveikatos ir gerovės visą gyvenimą 
gerinimas;

(a) sveikatos ir gerovės visą gyvenimą 
gerinimas, atsižvelgiant į neįgalumą;

Or. en

Pakeitimas 205
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) socialiniu požiūriu svarbių mokslinių 
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tyrimų poreikių ir prioritetų nustatymas 
kuriant pilietinės visuomenės ir 
mokslininkų dialogo platformas ir 
užtikrinant pilietinės visuomenės 
dalyvavimą nustatant, vykdant ir vertinant 
su socialinėmis problemomis susijusių 
mokslinių tyrimų programas;

Or. fr

Pakeitimas 206
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) saugaus, aukštos kokybės maisto ir kitų 
biotechnologinių produktų pakankamo 
tiekimo užtikrinimas kuriant produktyvias 
ir tausiai išteklius naudojančias pirmines 
gamybos sistemas, kurios palaikytų 
ekosistemų paslaugas, ir palaikant 
konkurencingas ir mažai anglies dvideginio 
į aplinką išskiriančias tiekimo grandines;

(b) saugaus, aukštos kokybės maisto ir kitų 
biotechnologinių produktų pakankamo 
tiekimo užtikrinimas kuriant ilgalaikes, 
produktyvias ir tausiai išteklius 
naudojančias pirmines gamybos sistemas, 
kurios palaikytų ekosistemų paslaugas, 
sustiprintų ir papildytų išteklių bazę, ir 
palaikant konkurencingas ir mažai anglies 
dvideginio į aplinką išskiriančias tiekimo 
grandines

Or. en

Pakeitimas 207
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) saugaus, aukštos kokybės maisto ir kitų 
biotechnologinių produktų pakankamo 
tiekimo užtikrinimas kuriant produktyvias 
ir tausiai išteklius naudojančias pirmines 

(b) saugaus maisto ir kitų biotechnologinių 
produktų pakankamo tiekimo užtikrinimas
ir aukštos kokybės žemės ūkio 
išsaugojimas kuriant produktyvias ir 
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gamybos sistemas, kurios palaikytų 
ekosistemų paslaugas, ir palaikant 
konkurencingas ir mažai anglies dvideginio 
į aplinką išskiriančias tiekimo grandines;

tausiai išteklius naudojančias pirmines 
gamybos sistemas, kurios palaikytų 
ekosistemų paslaugas, ir palaikant 
konkurencingas ir mažai anglies dvideginio 
į aplinką išskiriančias tiekimo grandines;

Or. pt

Pagrindimas

Kadangi tarp išvardintų socialinių problemų yra ir saugių maisto produktų pakankamas 
tiekimas, neturi būti pamirštama, kad žemės ūkio kokybė yra viena iš būtinų išankstinių 
sąlygų.

Pakeitimas 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) saugaus, aukštos kokybės maisto ir kitų 
biotechnologinių produktų pakankamo 
tiekimo užtikrinimas kuriant produktyvias 
ir tausiai išteklius naudojančias pirmines 
gamybos sistemas, kurios palaikytų 
ekosistemų paslaugas, ir palaikant 
konkurencingas ir mažai anglies 
dvideginio į aplinką išskiriančias tiekimo 
grandines;

(b) saugaus, aukštos kokybės maisto ir kitų 
biotechnologinių produktų pakankamo 
tiekimo užtikrinimas kuriant produktyvias 
ir tausiai išteklius naudojančias pirmines 
gamybos sistemas, kurios palaikytų 
ekosistemų paslaugas, ir palaikant 
konkurencingas ir tvarias tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 209
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) saugaus, aukštos kokybės maisto ir kitų (b) saugaus, aukštos kokybės maisto ir kitų 
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biotechnologinių produktų pakankamo 
tiekimo užtikrinimas kuriant produktyvias 
ir tausiai išteklius naudojančias pirmines 
gamybos sistemas, kurios palaikytų 
ekosistemų paslaugas, ir palaikant 
konkurencingas ir mažai anglies dvideginio 
į aplinką išskiriančias tiekimo grandines;

biotechnologinių produktų pakankamo 
tiekimo užtikrinimas kuriant produktyvias, 
tvarias ir tausiai išteklius naudojančias 
pirmines gamybos sistemas, kurios 
palaikytų ekosistemų paslaugas, ir 
palaikant konkurencingas ir mažai anglies 
dvideginio į aplinką išskiriančias tiekimo 
grandines;

Or. en

Pakeitimas 210
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) perėjimas prie patikimos, tvarios ir 
konkurencingos energetikos sistemos 
atsižvelgiant į išteklių mažėjimą, 
didėjančius energijos poreikius ir klimato 
kaitą;

(c) perėjimas prie itin produktyvios, 
tvarios, saugios, atsinaujinančius išteklius 
naudojančios ir konkurencingos 
energetikos sistemos atsižvelgiant į išteklių 
mažėjimą, didėjančius energijos poreikius 
ir klimato kaitą;

Or. en

Pakeitimas 211
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) perėjimas prie patikimos, tvarios ir 
konkurencingos energetikos sistemos 
atsižvelgiant į išteklių mažėjimą, 
didėjančius energijos poreikius ir klimato 
kaitą;

(c) perėjimas prie patikimos, tvarios ir 
konkurencingos energetikos sistemos, 
daugiau dėmesio skiriant 
atsinaujinantiems energijos ištekliams, 
atsižvelgiant į išteklių mažėjimą, 
didėjančius energijos poreikius ir klimato 
kaitą
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Or. pt

Pagrindimas

Yra būtina daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams siekiant pereiti prie 
tvaresnės energetikos sistemos ir todėl tai turėtų figūruoti tarp konkrečių tikslų.

Pakeitimas 212
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) perėjimas prie patikimos, tvarios ir 
konkurencingos energetikos sistemos 
atsižvelgiant į išteklių mažėjimą, 
didėjančius energijos poreikius ir klimato 
kaitą;

(c) energijos efektyvumo didinimas ir
perėjimas prie patikimos, tvarios ir 
konkurencingos energetikos sistemos 
atsižvelgiant į išteklių mažėjimą,
didėjančius energijos poreikius ir klimato 
kaitą;

Or. ro

Pakeitimas 213
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tausiai išteklius naudojančios, 
aplinkai palankios, saugios ir vientisos
Europos transporto sistemos, naudingos
piliečiams, ekonomikai ir visuomenei, 
kūrimas;

(d) Europos transporto sistemos, kuri 
apimtų visas valstybes nares ir taptų 
tausiai išteklius naudojanti, aplinkai 
palanki, saugi ir vientisa, naudinga 
Europos piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei sistema, kūrimas;

Or. ro

Pakeitimas 214
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tausiai išteklius naudojančios, aplinkai 
palankios, saugios ir vientisos Europos 
transporto sistemos, naudingos piliečiams, 
ekonomikai ir visuomenei, kūrimas;

(d) tausiai išteklius naudojančios, aplinkai 
palankios, saugios, patikimos ir vientisos 
Europos transporto sistemos, naudingos 
piliečiams, ekonomikai ir visuomenei, 
kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) efektyviai išteklius naudojančios ir 
klimato kaitai atsparios ekonomikos 
sukūrimas ir tvarus žaliavų tiekimas, kad 
būtų patenkinti augantys pasaulio 
populiacijos poreikiai, tvariai naudojant 
ribotus planetos gamtinius išteklius;

(e) efektyviai išteklius naudojančios ir 
klimato kaitai atsparios ekonomikos 
sukūrimas, klimato kaitos poveikis 
ekosistemos struktūros kaitai ir tvarus 
žaliavų tiekimas, kad būtų patenkinti 
augantys pasaulio populiacijos poreikiai, 
tvariai naudojant ribotus planetos 
gamtinius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 216
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) efektyviai išteklius naudojančios ir 
klimato kaitai atsparios ekonomikos 

(e) efektyviai išteklius naudojančios ir 
klimato kaitai atsparios ekonomikos 
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sukūrimas ir tvarus žaliavų tiekimas, kad 
būtų patenkinti augantys pasaulio 
populiacijos poreikiai, tvariai naudojant 
ribotus planetos gamtinius išteklius;

sukūrimas ir tvarus žaliavų naudojimas, 
valdymas ir tiekimas, kad būtų patenkinti 
augantys pasaulio populiacijos poreikiai, 
tvariai naudojant ribotus planetos 
gamtinius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 217
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) efektyviai išteklius naudojančios ir 
klimato kaitai atsparios ekonomikos 
sukūrimas ir tvarus žaliavų tiekimas, kad 
būtų patenkinti augantys pasaulio 
populiacijos poreikiai, tvariai naudojant 
ribotus planetos gamtinius išteklius;

(e) efektyviai išteklius naudojančios, 
išteklius išsaugančios ir klimato kaitai 
atsparios, taip pat sąžiningos ekonomikos 
sukūrimas ir tvarus žaliavų tiekimas, kad 
būtų patenkinti augantys pasaulio 
populiacijos poreikiai, tvariai naudojant 
ribotus planetos gamtinius išteklius;

Or. en

Pakeitimas 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) prisitaikymas prie klimato kaitos 
sukeliamų neigiamų padarinių problemų, 
susijusių su hidrologiniu ciklu, biologinės 
įvairovės sumažėjimu ir gamtinių išteklių 
valdymu;

Or. en
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Pakeitimas 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) integracinių, naujoviškų ir saugių 
Europos visuomenių kūrimo skatinimas 
beprecedenčių permainų ir augančios 
pasaulio tarpusavio priklausomybės 
sąlygomis.

(f) integracinių, naujoviškų ir saugių 
Europos visuomenių kūrimo skatinimas 
beprecedenčių permainų ir augančios 
pasaulio tarpusavio priklausomybės 
sąlygomis, įskaitant pažangos skleidimo ir 
dalyvių skaičiaus didinimą.

Or. en

Pagrindimas

Skirtingai dalyvauja ne tik valstybės narės, bet ir regionai. Pasiekimų lygmuo mokslo, 
technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) srityse gali taip pat smarkiai skirtis 
regionuose. Taigi į pažangos skleidimo ir dalyvavimo plėtros klausimą turėtų būti žiūrima 
kaip į visuomenės uždavinį.

Pakeitimas 220
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) integracinių, naujoviškų ir saugių
Europos visuomenių kūrimo skatinimas 
beprecedenčių permainų ir augančios 
pasaulio tarpusavio priklausomybės 
sąlygomis.

(f) tolygių, integracinių, naujoviškų ir 
mąstančių Europos visuomenių kūrimo 
skatinimas beprecedenčių permainų, 
tebevyraujančios lyčių nelygybės ir 
augančios pasaulio tarpusavio 
priklausomybės sąlygomis

Or. en

Pakeitimas 221
Corinne Lepage
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) žinių įvairovės kūrimas visuomenėje 
ir indėlis į socialinę inovaciją taikant 
dalyvaujamųjų mokslinių tyrimų metodą.

Or. fr

Pakeitimas 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) darnių miestų ir kaimo vietovių 
savitarpio ryšių skatinimas siekiant 
gerinti aplinkos tvarumą;

Or. en

Pakeitimas 223
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) socialinio lyderiavimo skatinimas 
siekiant sąžiningos ekonomikos vykdant
dalyvaujamuosius mokslinius tyrimus ir 
socialinę inovaciją.

Or. en

Pakeitimas 224
Marian-Jean Marinescu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) pažangos tinklų sukūrimas 

Or. en

Pakeitimas 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fb) visuomenės ir institucijų prisitaikymo 
prie mokslo pasiekimų ir inovacijų, 
demografinių ir klimato pokyčių ir kitų 
didelių socialinių problemų skatinimas.

Or. en

Pakeitimas 226
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Specialioji programa įvertinama pagal 
rezultatus ir poveikį, matuojamus pagal 
veiklos rodiklius, įskaitant, kur tinka, 
publikacijas įtakinguose leidiniuose, 
mokslo darbuotojų judumą, mokslinių 
tyrimų infrastruktūrų prieinamumą, gautas 
paskolos finansavimo ir rizikos kapitalo 
investicijas, MVĮ įdiegtų įmonei ar rinkai 
naujų inovacijų skaičių, nuorodas į 
atitinkamas mokslinių tyrimų veiklas 
politikos dokumentuose ir specifinio 

5. Specialioji programa įvertinama pagal 
rezultatus ir poveikį, matuojamus pagal 
veiklos rodiklius, įskaitant, kur tinka, 
publikacijas įtakinguose leidiniuose, 
patentų sukūrimą ir intelektinės 
nuosavybės teisę, mokslo darbuotojų 
judumą, mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
prieinamumą, gautas paskolos finansavimo 
ir rizikos kapitalo investicijas, pradedančių 
ir atsiskyrusių įmonių steigimą, MVĮ 
įdiegtų įmonei ar rinkai naujų inovacijų 
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poveikio politikai atvejus. skaičių, nuorodas į atitinkamas mokslinių 
tyrimų veiklas politikos dokumentuose ir 
specifinio poveikio politikai atvejus

Šie veiklos indikatoriai visose 
„Horizontas 2020“ programose turėtų 
būti skelbiami nors vieną kartą per metus 
ir Europos piliečiai galėtų pastoviai su 
jais susipažinti viešoje interneto 
svetainėje. Bus periodiškai skelbiami 
programos „Horizontas 2020“ mokslinių 
tyrimų ir inovacijų rezultatų nuodugnūs 
palyginimai su pagrindiniais Europos 
Sąjungos pasauliniais konkurentais.

Or. en

Pakeitimas 227
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal reglamento (ES) Nr. XX/2012
(„Horizontas 2020“) 6 straipsnio 1 dalį
specialiosios programos įgyvendinimui 
skirtas finansavimas – 86 198 EUR.

1. Specialiosios programos įgyvendinimui 
skirtas finansavimas atitinka reglamento
(ES) Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 
6 straipsnio 1 dalį.

Or. it

Pakeitimas 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos administracinėms išlaidoms 
skiriama ne daugiau kaip 6 % 
Reglamento (EU) Nr. XX/2012 
(„Horizontas 2020“) 6 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos sumos, skirtos specialiosios 

Išbraukta.
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programos I, II ir III dalims.

Or. en

Pakeitimas 229
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijos administracinėms išlaidoms 
skiriama ne daugiau kaip 6 % Reglamento 
(EU) Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 
6 straipsnio 2 dalyje nurodytos sumos, 
skirtos specialiosios programos I, II ir 
III dalims.

3. Komisijos administracinėms išlaidoms 
skiriama ne daugiau kaip 3 % Reglamento 
(EU) Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 
6 straipsnio 2 dalyje nurodytos sumos, 
skirtos specialiosios programos I, II ir 
III dalims.

Or. it

Pagrindimas

Administracinės ir valdymo išlaidos sumažinamos taip, kad būtų galima skirti daugiau 
išteklių norint pasiekti bendrosios programos konkrečius tikslus.

Pakeitimas 230
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija priima bendras ar atskiras 
darbo programas, pagal kurias 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose nurodytos šios specialiosios 
programos I, II ir III dalys, išskyrus 
veiklas, numatytas pagal specialųjį tikslą 
„Europos mokslinės bazės mažai tirtų 
sričių moksliniuose tyrimuose stiprinimas“. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
nagrinėjimo procedūros, nurodytos 

2. Komisija priima bendras ar atskiras 
darbo programas, pagal kurias 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose nurodytos šios specialiosios 
programos I, II ir III dalys, išskyrus 
veiklas, numatytas pagal specialųjį tikslą 
„Europos mokslinės bazės mažai tirtų 
sričių moksliniuose tyrimuose stiprinimas“. 
Šie įgyvendinimo aktai priimami iki 
2013 m. birželio 30 d. laikantis 



PE492.816v01-00 38/130 AM\907982LT.doc

LT

9 straipsnio 2 dalyje. nagrinėjimo procedūros, nurodytos 
9 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Bendroji programa turi būti įdiegta nuo 2014 m. sausio 1 d., turėtų būti palikta laiko 
techniniams pasiruošimams, programų ir kitų dokumentų bei formų įkėlimui.

Pakeitimas 231
Konrad Szymański

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nagrinėjimo procedūra, nurodyta 
9 straipsnio 2 dalyje, taikoma patvirtinant 
veiklos, kurios metu naudojami žmogaus 
embrionai ir kamieninės žmogaus 
embriono ląstelės, finansavimą.

Or. en

Pagrindimas

Savo 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas pareiškė išlygą, kuria 
siekiama panaikinti teisinį reikalavimą, kuris 7-ojoje bendrojoje programoje buvo skirtas 
konkrečios etinės svarbos arba ginčų finansavimų atvejams. Minėtas reikalavimas taip pat 
susijęs su ES pagarbos valstybių narių kultūrų įvairovei ir etikos veiksmams principu, į kurį 
privalo būti atsižvelgta paskirstant atitinkamas lėšas.

Pakeitimas 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Darbo programose atsižvelgiama į 
mokslo, technologijų ir inovacijų būklę 
nacionaliniu, Europos Sąjungos ir 

5. Darbo programose atsižvelgiama į 
mokslo, technologijų ir inovacijų būklę 
nacionaliniu, Europos Sąjungos ir 
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tarptautiniu lygmeniu ir atitinkamą 
politikos, rinkos ir visuomenės raidą. Jose 
teikiama informacija apie koordinavimą su 
valstybių narių vykdomomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų veiklomis, įskaitant 
veiklas tose srityse, kuriose esama bendro 
programavimo iniciatyvų. Prireikus jos 
atnaujinamos.

tarptautiniu lygmeniu ir atitinkamą 
politikos, rinkos ir visuomenės raidą. Jose 
teikiama informacija apie koordinavimą su 
valstybių narių (įskaitant jų regionus)
vykdomomis mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklomis, įskaitant veiklas tose srityse, 
kuriose esama bendro programavimo 
iniciatyvų Prireikus jos atnaujinamos.

Or. en

Pakeitimas 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nustatant darbo programas Komisijos 
turi būti reikalaujama pasikonsultuoti su 
atitinkamais mokslo, pramonės, galutinių 
vartotojų bendruomenių ir pilietinės 
visuomenės suinteresuotais subjektais, 
kurių reputacija nekelia jokių abejonių ir 
kurie turi atitinkamos patirties, tokiu 
būdu bus užtikrinta visų susijusių sektorių 
ir mokslinių tyrimų sričių įvairovė 
siekiant kontroliuoti dabartinių ir 
suplanuotų veiksmų tinkamumą ir stebėti, 
ar šių veiksmų pakanka, taip pat žinoti 
apie pamirštus klausimus ir dubliuojamas 
pastangas. Komisija, įgyvendindama 
programą „Horizontas 2020“, turi 
stengtis, kai tik įmanoma, naudoti šiuo 
tikslu taikomas priemones, tokias kaip, 
inter alia, Europos novatoriška 
partnerystė, Europos technologijų 
platformos ir bendro programavimo 
iniciatyvos.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas remiasi M. Carvalho pranešimu, 18 pakeitimu ir kai kuriomis idėjomis iš 
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25 pakeitimo.

Pakeitimas 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Darbo programose, kuriomis 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose minimos I, II ir III dalys, 
nusakomi tikslai, laukiami rezultatai, 
įgyvendinimo metodas ir galutinė suma, 
įskaitant, kai tinka, preliminarią 
informaciją apie išlaidų, siejamų su 
klimatu, dydį. Jose taip pat yra 
finansuotinų veiksmų aprašas, nurodymas, 
orientacinė kiekvieno veiksmo 
finansavimui skiriama suma, preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis, taip pat 
daugiametė koncepcija ir strateginė 
įgyvendinimo orientacija keleriais kitais 
metais. Šiose programose nurodomi 
dotacijų prioritetai, esminiai vertinimo 
kriterijai ir maksimali bendro finansavimo 
norma. Jos leidžia tikslų siekti inovatyvias 
būdais, pagrįstais iš apačios kylančia 
iniciatyva.

6. Darbo programose, kuriomis 
įgyvendinamos 2 straipsnio 2 dalies a, b ir 
c punktuose minimos I, II ir III dalys, 
nusakomi tikslai, laukiami rezultatai, 
įgyvendinimo metodas ir galutinė suma, 
įskaitant, kai tinka, preliminarią 
informaciją apie išlaidų, siejamų su 
klimatu, dydį. Jose taip pat yra 
finansuotinų veiksmų aprašas, nurodymas, 
orientacinė kiekvieno veiksmo 
finansavimui skiriama suma, technologinio 
pasirengimo lygio (angl. TRL) skalės 
veiksmų rodiklis, preliminarus 
įgyvendinimo tvarkaraštis, taip pat 
daugiametė koncepcija ir strateginė 
įgyvendinimo orientacija keleriais kitais 
metais. Šiose programose nurodomi 
dotacijų prioritetai, esminiai vertinimo 
kriterijai ir maksimali bendro finansavimo 
norma. Jos leidžia tikslų siekti inovatyvias 
būdais, pagrįstais iš apačios kylančia 
iniciatyva.

Or. en

Pagrindimas

Komisija į veiksmus, kurių reikia imtis darbo programose, turi įtraukti technologinio 
pasirengimo lygio (angl. TRL) skalę, kurią nustatė NASA, bet kuri yra plačiai naudojama viso 
pasaulio vyriausybių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos departamentuose.

Pakeitimas 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella
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Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslinių tyrimų, inovacijų ir 
struktūrinių fondų sąsajos priemonės 
turėtų būti įgyvendinamos vykdant 
programas „Žinių regionai“ ir 
„Pažangiosios specializacijos“, abi 
priemonės turėtų būti EMTE dalis, kad 
būtų sukurti objektyvūs kompetencijos 
pakopų rodikliai.

Or. en

Pakeitimas 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darbo programose taip pat nurodomas 
vienodas mažų (kryptingų), vidutinių ir 
didelių (keletą sričių apimančių) projektų 
skaičius. Nedidelio masto projektai gali 
būti veiksmingas būdas skatinti MVĮ 
dalyvavimą, bet neturi būti apsiribojama 
vien MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 237
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tos darbo programos turi skirsnį, 
kuriame nurodomi Reglamento (ES) 

Be to, tos darbo programos turi skirsnį, 
kuriame nurodomi Reglamento (ES) 
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Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 
13 straipsnyje numatyti kompleksiniai 
veiksmai, susiję su dviem ar daugiau 
specialiųjų tikslų, priskirtų tam pačiam 
arba skirtingiems prioritetams. Tie 
veiksmai įgyvendinami integruotai.

Nr. XX/2012 („Horizontas 2020“) 
13 straipsnyje numatyti kompleksiniai 
veiksmai, susiję su dviem ar daugiau 
specialiųjų tikslų, priskirtų tam pačiam 
arba skirtingiems prioritetams. Tie 
veiksmai įgyvendinami integruotai.
Kadangi lyčių lygybė yra pagrindinė 
Sąjungos teisė, ji turi būti įgyvendinama 
sistemingai.

Or. en

Pakeitimas 238
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Reikia atlikti darbo programų, 
kuriomis įgyvendinama programos 
„Horizontas 2020“ dalis, nurodyta šios 
konkrečios programos 3 straipsnio 
3 dalies f punkte, ir kvietimų pristatyti 
vykdant šias programas suformuluotus 
pasiūlymus, prieš juos paskelbiant, 
išankstinį poveikio etikai ir visuomenei 
vertinimą, kurio metu būtų visapusiškai 
atsižvelgta į pagrindinės MTTP 
darbotvarkės galimą poveikį visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 239
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įsteigia Europos mokslinių 1. Gavusi Parlamento ir Tarybos 
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tyrimų tarybą, kuri yra I dalyje „Pažangus 
mokslas“ numatomų veiklų, susijusių su 
specialiuoju tikslu „Europos mokslo bazės 
mažai tirtų sričių moksliniuose tyrimuose 
stiprinimas“, įgyvendinimo priemonė. 
Europos mokslinių tyrimų taryba pakeičia 
Sprendimu 2007/134/EB įsteigtą Europos 
mokslinių tyrimų tarybą.

nuomonę Komisija įsteigia Europos 
mokslinių tyrimų tarybą, kuri yra I dalyje 
„Pažangus mokslas“ numatomų veiklų, 
susijusių su specialiuoju tikslu „Europos 
mokslo bazės mažai tirtų sričių 
moksliniuose tyrimuose stiprinimas“, 
įgyvendinimo priemonė. Europos 
mokslinių tyrimų taryba pakeičia 
Sprendimu 2007/134/EB įsteigtą Europos 
mokslinių tyrimų tarybą.

Or. fr

Pakeitimas 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įsteigia Europos mokslinių 
tyrimų tarybą, kuri yra I dalyje „Pažangus 
mokslas“ numatomų veiklų, susijusių su 
specialiuoju tikslu „Europos mokslo bazės 
mažai tirtų sričių moksliniuose tyrimuose 
stiprinimas“, įgyvendinimo priemonė. 
Europos mokslinių tyrimų taryba pakeičia 
Sprendimu 2007/134/EB įsteigtą Europos 
mokslinių tyrimų tarybą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 241
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininką skiria Komisija po atrankos 
procedūros, kurioje dalyvauja tam 
sudarytas paieškos komitetas, skiriamas 

Pirmininką skiria Komisija po atrankos 
procedūros, kurioje dalyvauja tam 
sudarytas paieškos komitetas, skiriamas 
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ketverių metų kadencijai; komitetas gali 
būti paskirtas dar vienai kadencijai. 
Įdarbinimo procedūrą ir atrinktąjį 
kandidatą tvirtina Mokslo komitetas.

ketverių metų kadencijai; komitetas gali 
būti paskirtas dar vienai kadencijai. 
Įdarbinimo procedūrą ir atrinktąjį 
kandidatą tvirtina Mokslo komitetas.
Komisija, gavusi Mokslo komiteto, 
Parlamento ir Tarybos nuomonę, gali 
atleisti EMTT pirmininką (-ę), jei jis arba 
ji neatlieka savo pareigų, 
atsižvelgdamas (-a) į geriausius Europos 
Sąjungos interesus.

Or. fr

Pakeitimas 242
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininką skiria Komisija po atrankos 
procedūros, kurioje dalyvauja tam 
sudarytas paieškos komitetas, skiriamas 
ketverių metų kadencijai; komitetas gali
būti paskirtas dar vienai kadencijai. 
Įdarbinimo procedūrą ir atrinktąjį 
kandidatą tvirtina Mokslo komitetas.

Pirmininką skiria Komisija po atrankos 
procedūros, kurioje dalyvauja tam 
sudarytas paieškos komitetas, skiriamas 
ketverių metų kadencijai; komitetas gali 
būti paskirtas dar vienai kadencijai. 
Įdarbinimo procedūrą ir atrinktąjį 
kandidatą tvirtina Mokslo komitetas. Prieš 
šios procedūros užbaigimą Komisija 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai, kurie gali pateikti savo nuomonę 
apie atrinktą kandidatą.

Or. it

Pagrindimas

EMTT pirmininko paskyrimo procedūra turi būti skaidresnė.

Pakeitimas 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininką skiria Komisija po atrankos 
procedūros, kurioje dalyvauja tam 
sudarytas paieškos komitetas, skiriamas 
ketverių metų kadencijai; komitetas gali 
būti paskirtas dar vienai kadencijai. 
Įdarbinimo procedūrą ir atrinktąjį 
kandidatą tvirtina Mokslo komitetas.

Pirmininką skiria Komisija po skaidrios 
atrankos procedūros, kurioje dalyvauja tam 
sudarytas nepriklausomas paieškos 
komitetas, skiriamas ketverių metų 
kadencijai; komitetas gali būti paskirtas dar 
vienai kadencijai. Įdarbinimo procedūrą ir 
atrinktąjį kandidatą tvirtina Mokslo 
komitetas.

Or. en

Pakeitimas 244
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmininkas pirmininkauja Mokslo 
komitetui, užtikrina jo vadovavimą 
tikslinei įgyvendinimo struktūrai ir 
komiteto ryšius su ta struktūra, taip pat 
atstovauja komitetui mokslo pasaulyje.

Pirmininkas pirmininkauja Mokslo 
komitetui, užtikrina jo vadovavimą 
tikslinei įgyvendinimo struktūrai ir 
komiteto ryšius su ta struktūra, yra 
atskaitingas Komisijai už savo veiklą, taip 
pat atstovauja komitetui mokslo pasaulyje.

Or. it

Pakeitimas 245
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Europos mokslinių tyrimų taryba veikia 
vadovaudamasi mokslinio pažangumo, 
autonomijos, efektyvumo, skaidrumo ir 
atskaitomybės principais. Ji užtikrina pagal 
Tarybos sprendimą 2006/972/EB Europos 

4. Europos mokslinių tyrimų taryba veikia 
vadovaudamasi mokslinio pažangumo, 
autonomijos, efektyvumo, skaidrumo ir 
atskaitomybės principais. Ji užtikrins, kad 
atliekant vertinimo procedūras būtų 
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mokslinių tyrimų tarybos vykdytų veiksmų 
tęstinumą.

imtasi tinkamų priemonių dėl netyčinio 
tendencingo požiūrio į lytis. Ji užtikrina 
pagal Tarybos sprendimą 2006/972/EB 
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdytų 
veiksmų tęstinumą.

Or. en

Pakeitimas 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokslo komitetą sudaro kuo 
įvairesnėms mokslinių tyrimų sritims 
atstovaujantys mokslininkai, inžinieriai ir 
kiti aukščiausią reputaciją ir atitinkamą 
kompetenciją įgiję mokslo žmonės, kurie 
priima sprendimus individualiai ir 
nepriklausomai nuo išorinių interesų.

1. Mokslo komitetą sudaro kuo 
įvairesnėms mokslinių tyrimų sritims 
atstovaujantys mokslininkai, inžinieriai ir 
kiti aukščiausią reputaciją ir atitinkamą 
kompetenciją įgiję mokslo žmonės, kurie 
priima sprendimus individualiai ir 
nepriklausomai nuo išorinių interesų.
Sudarant Mokslo komitetą turėtų būti 
pasiekta lyčių pusiausvyra.

Or. en

Pakeitimas 247
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokslo komitetą sudaro kuo 
įvairesnėms mokslinių tyrimų sritims
atstovaujantys mokslininkai, inžinieriai ir 
kiti aukščiausią reputaciją ir atitinkamą 
kompetenciją įgiję mokslo žmonės, kurie 
priima sprendimus individualiai ir 
nepriklausomai nuo išorinių interesų.

1. Mokslo komitetą sudaro 30 kuo 
įvairesnėms mokslinių tyrimų sritims
atstovaujančių ir kuo įvairesnių tautybių 
mokslininkų, inžinierių ir kitų aukščiausią 
reputaciją ir atitinkamą kompetenciją
įgijusių mokslo žmonių, kurie priima 
sprendimus individualiai ir nepriklausomai 
nuo išorinių interesų
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Or. en

Pakeitimas 248
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokslo komitetą sudaro kuo 
įvairesnėms mokslinių tyrimų sritims
atstovaujantys mokslininkai, inžinieriai ir 
kiti aukščiausią reputaciją ir atitinkamą 
kompetenciją įgiję mokslo žmonės, kurie 
priima sprendimus individualiai ir 
nepriklausomai nuo išorinių interesų.

1. Mokslo komitetą sudaro ne daugiau 
kaip šeši nariai, išrinkti iš kuo įvairesnėms 
mokslinių tyrimų sritims atstovaujančių 
mokslininkų, inžinierių ir kitų aukščiausią 
reputaciją ir atitinkamą kompetenciją
įgijusių mokslo žmonių, kurie priima 
sprendimus individualiai ir nepriklausomai 
nuo išorinių interesų.

Or. it

Pakeitimas 249
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo komiteto narius skiria Komisija po 
nepriklausomos ir skaidrios, su Mokslo 
komitetu sutartos jų nustatymo procedūros, 
kurios dalis yra pasitarimas su mokslo 
bendruomene ir atsiskaitymas Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Mokslo komiteto narius skiria Komisija po 
nepriklausomos ir skaidrios, su Mokslo 
komitetu sutartos jų nustatymo procedūros, 
kurios dalis yra pasitarimas su mokslo
bendruomene ir atsiskaitymas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Atsižvelgiant į 
Parlamento ir Tarybos nuomonę Mokslo 
komiteto nariai gali būti atleisti, jei jie 
neatlieka savo pareigų, atsižvelgdami į 
geriausius Europos Sąjungos interesus.

Or. fr
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Pagrindimas

Tai, kad yra numatoma procedūra atleisti Mokslo komiteto narius yra geras valdymo ženklas, 
tokiu būdu Parlamentui ir Tarybai paliekama galimybė pateikti nuomonę.

Pakeitimas 250
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo komiteto narius skiria Komisija po 
nepriklausomos ir skaidrios, su Mokslo 
komitetu sutartos jų nustatymo procedūros, 
kurios dalis yra pasitarimas su mokslo 
bendruomene ir atsiskaitymas Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Mokslo komiteto narius skiria Komisija po 
nepriklausomos ir skaidrios, su Paieškos 
komitetu, nurodytu 6 straipsnio 3 dalyje,
sutartos jų nustatymo procedūros, kurios 
dalis yra pasitarimas su mokslo 
bendruomene, Europos Parlamentu ir 
Taryba.

Or. it

Pakeitimas 251
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo komiteto narius skiria Komisija po 
nepriklausomos ir skaidrios, su Mokslo 
komitetu sutartos jų nustatymo procedūros, 
kurios dalis yra pasitarimas su mokslo 
bendruomene ir atsiskaitymas Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Mokslo komiteto narius skiria Komisija, 
užtikrindama subalansuotą lyčių 
atstovavimą, ir po nepriklausomos ir 
skaidrios, su Mokslo komitetu sutartos jų 
nustatymo procedūros, kurios dalis yra 
pasitarimas su mokslo bendruomene ir 
atsiskaitymas Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. ro
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Pakeitimas 252
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokslo komiteto narius skiria Komisija po 
nepriklausomos ir skaidrios, su Mokslo 
komitetu sutartos jų nustatymo procedūros, 
kurios dalis yra pasitarimas su mokslo 
bendruomene ir atsiskaitymas Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Mokslo komiteto narius skiria Komisija po 
nepriklausomos ir skaidrios, su Mokslo 
komitetu sutartos jų nustatymo procedūros, 
kurios dalis yra pasitarimas su mokslo 
bendruomene ir atsiskaitymas Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Europos mokslinių 
tyrimų taryba sudaroma pagal 40 proc.
nepakankamai atstovaujamos lyties 
atstovų tikslinį rodiklį.

Or. en

Pakeitimas 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) etikos kodeksą, kuriame, inter alia, 
aptariami interesų konflikto klausimai.

(e) etikos kodeksą, kuriame, inter alia, 
aptariami interesų konflikto klausimai, ir 
taisykles, pagal kurias tvarkomas 
profesinis slaptumas ir komunikacijos 
klausimai;

Or. fr

Pakeitimas 254
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija užtikrina, kad tikslinė 
įgyvendinimo struktūra griežtai, 
veiksmingai ir tiek, kiek reikia, lanksčiai 
paisytų Europos mokslinių tyrimų tarybos 
tikslų ir reikalavimų.

2. Komisija užtikrina, kad tikslinė 
įgyvendinimo struktūra griežtai, 
veiksmingai ir tiek, kiek reikia, lanksčiai 
paisytų Europos mokslinių tyrimų tarybos 
tikslų ir rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimas 255
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
suteikiami Komisijai neribotam laikui nuo 
šio sprendimo įsigaliojimo.

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
suteikiami Komisijai septyniems metams
nuo šio sprendimo įsigaliojimo

Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 256
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgaliojimų delegavimą Taryba gali bet 
kada atšaukti. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Įgaliojimų delegavimą Europos 
Parlamentas arba Taryba gali bet kada 
atšaukti Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. ro

Pakeitimas 257
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgaliojimų delegavimą Taryba gali bet 
kada atšaukti. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Įgaliojimų delegavimą Taryba arba 
Europos Parlamentas gali bet kada 
atšaukti. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas turi turėti teisę ne tik būti informuotas, bet ir kontroliuoti deleguotųjų 
aktų priėmimą.

Pakeitimas 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įgaliojimų delegavimą Taryba gali bet 
kada atšaukti. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

3. Įgaliojimų delegavimą Taryba arba 
Europos Parlamentas gali bet kada 
atšaukti. Sprendimu dėl atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. en

Pakeitimas 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija apie priimtą deleguotąjį aktą iš 
karto praneša Tarybai.

4. Komisija apie priimtą deleguotąjį aktą iš 
karto praneša Europos Parlamentui ir
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 260
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija apie priimtą deleguotąjį aktą iš 
karto praneša Tarybai.

4. Kai tik Komisija priima deleguotąjį 
aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša
Europos Parlamentui ir Tarybai.
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Or. ro

Pakeitimas 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 
Tarybai apie šį aktą dienos Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas 2 mėnesiais.

5. Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 
Tarybai apie šį aktą dienos Taryba ir 
Europos Parlamentas nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui Taryba ir Europos 
Parlamentas praneša Komisijai, kad jie 
neprieštaraus. Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 262
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 
Tarybai apie šį aktą dienos Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui Taryba 
praneša Komisijai, kad neprieštaraus. 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas 2 mėnesiais.

5. Deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 
atveju, jeigu per 2 mėnesius nuo pranešimo 
Tarybai apie šį aktą dienos Europos 
Parlamentas arba Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui Europos Parlamentas 
arba Taryba praneša Komisijai, kad jie 
neprieštaraus. Europos Pralamento arba
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti 
pratęstas 2 mėnesiais.

Or. ro
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Pakeitimas 263
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija praneša Europos Parlamentui 
apie priimtus deleguotuosius aktus, apie 
visus prieštaravimus dėl jų priėmimo ir 
apie Tarybos sprendimus atšaukti 
įgaliojimų delegavimą.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija praneša Europos Parlamentui 
apie priimtus deleguotuosius aktus, apie
visus prieštaravimus dėl jų priėmimo ir 
apie Tarybos sprendimus atšaukti 
įgaliojimų delegavimą.

6. Komisija praneša Europos Parlamentui 
apie visus Tarybos prieštaravimus dėl
Komisijos priimtų deleguotųjų aktų ir apie 
Tarybos sprendimus atšaukti įgaliojimų 
delegavimą

Or. en

Pakeitimas 265
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Sprendimas Nr. 2007/134/EB 
panaikinamas.

Or. it
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Pagrindimas

Reikėtų vadovautis 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

Pakeitimas 266
Vladko Todorov Panayotov

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansiniai asignavimai kiekvienai 
programai taip pat gali apimti techninės bei 
administracinės paramos išlaidas, būtinas 
užtikrinti perėjimą nuo sprendimuose 
Nr. 2006/971/EB, 2006/972/EB, 
2006/973/EB, 2006/974/EB ir 
2006/975/EB nurodytų priemonių prie 
specialiosios programos.

3. Finansiniai asignavimai kiekvienai 
programai taip pat gali apimti techninės bei
administracinės paramos išlaidas, būtinas 
užtikrinti perėjimą nuo sprendimuose 
Nr. 2006/971/EB, 2006/972/EB, 
2006/973/EB, 2006/974/EB ir 
2006/975/EB nurodytų priemonių prie 
specialiosios programos, bet ne daugiau 
nei 10 proc. visų asignavimų, skirtų 
techninei bei administracinei paramai.

Or. en

Pagrindimas

Pakankamai lėšų turi būti palikta naujos programos plėtros ir įgyvendinimo paramai.

Pakeitimas 267
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl sprendimo
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis sprendimas skiriamas valstybėms 
narėms.

Šis sprendimas skiriamas valstybėms 
narėms ir Parlamentui.

Or. fr
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Pakeitimas 268
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartinių technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių ir socialinių naujovių 
diegimas. Tik esant holistiniam požiūriui į 
inovacijas įmanoma spręsti ir visuomenės 
uždavinius, sukurti konkurencingas įmones 
bei pramonės sektorius.

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartinių technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių, socialinių, kultūrinių ir 
institucinių naujovių diegimas. Inovacijos 
paslaugų srityje taip pat bus skatinamos 
investuojant į tarpdisciplinines 
kompetencijas, pajėgumų, žinių ir vertės, 
grindžiamų paslaugų sprendimais ir 
nematerialiuoju turiniu, kūrimą. Tik esant 
holistiniam požiūriui į inovacijas įmanoma 
spręsti ir visuomenės uždavinius, sukurti 
konkurencingas įmones bei pramonės 
sektorius. Mokslo centrai, muziejai ir 
asociacijos, skirti švietimui ir visuomenės 
dalyvavimui mokslinėje veikloje vykdant 
kultūrinę veiklą, gali prisidėti prie šių 
prioritetų įgyvendinimo, ypač turint 
omenyje visuomenės uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 269
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
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skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartinių technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių ir socialinių naujovių 
diegimas. Tik esant holistiniam požiūriui į 
inovacijas įmanoma spręsti ir visuomenės 
uždavinius, sukurti konkurencingas įmones 
bei pramonės sektorius.

skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartinių technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių, socialinių, su lytimi 
susijusių, kultūrinių ir institucinių
naujovių diegimas. Inovacijos paslaugų 
srityje taip pat bus skatinamos 
investuojant į tarpdisciplinines 
kompetencijas, pajėgumų, žinių ir vertės, 
grindžiamų paslaugų sprendimais ir 
nematerialiuoju turiniu, kūrimą. Tik esant 
holistiniam požiūriui į inovacijas įmanoma 
spręsti ir visuomenės uždavinius, sukurti 
konkurencingas įmones bei pramonės 
sektorius.

Or. en

Pakeitimas 270
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartinių technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių ir socialinių naujovių 
diegimas. Tik esant holistiniam požiūriui į 
inovacijas įmanoma spręsti ir visuomenės 
uždavinius, sukurti konkurencingas įmones 
bei pramonės sektorius.

Įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ ypatingas dėmesys bus 
skiriamas plataus požiūrio į inovacijas 
užtikrinimui, kai neapsiribojama tik naujų 
produktų ir paslaugų kūrimu didelių 
atradimų mokslo ir technologijų srityje 
pagrindu, bet ir apimami tokie aspektai, 
kaip naujas dabartinių technologijų 
pritaikymas, nuolatinis tobulinimas, 
netechnologinių ir socialinių naujovių 
diegimas ir kiek galima platesnis sukurtų 
žinių skleidimas, prieinamumas ir 
taikymas. Tik esant holistiniam požiūriui į 
inovacijas įmanoma spręsti ir visuomenės 
uždavinius, sukurti konkurencingas įmones 
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bei pramonės sektorius.

Or. fr

Pakeitimas 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo 
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė inovacija, į paklausą 
orientuotos koncepcijos, kaip antai viešieji 
pirkimai nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų 
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo 
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė inovacija, inovacija 
paslaugų srityje, į paklausą orientuotos 
koncepcijos, kaip antai viešieji pirkimai 
nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų 
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.

Sprendžiant visuomenės uždavinius 
reikėtų vadovautis į iššūkius orientuotu 
požiūriu, pagal kurį pagrindiniai mokslai, 
taikomieji moksliniai tyrimai, žinių 
perkėlimas ir inovacijos yra vienodai 
svarbios ir tarpusavyje susijusios 
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sudedamosios dalys. Be to, reikėtų rasti 
tinkamą visuomenės uždavinių ir 
pažangiųjų bei industrijos technologijų 
pusiausvyrą tarp mažų ir didesnių 
projektų, atsižvelgiant į konkretaus 
sektoriaus struktūrą, veiklos pobūdį, 
technologijas ir mokslinių tyrimų aplinką.

Or. en

Pakeitimas 272
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo 
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė inovacija, į paklausą 
orientuotos koncepcijos, kaip antai viešieji 
pirkimai nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų 
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo 
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė ir į lytis orientuota
inovacija, inovacija paslaugų srityje, į 
paklausą orientuotos koncepcijos, kaip 
antai viešieji pirkimai nepasiekus 
standartizavimo fazės, ikiprekybiniai 
viešieji pirkimai ir inovatyvių sprendimų 
viešieji pirkimai, standartizavimas ir kitos į 
naudotojus orientuotos priemonės. Be to, 
pakaks vietos iš apačios kylančia iniciatyva 
pagrįstais metodams ir atviriems, 
paprastiems, spartaus veikimo modeliams 
kiekvieno uždavinio ir technologijos 
atžvilgiu, kad Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.
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Or. en

Pakeitimas 273
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo 
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė inovacija, į paklausą 
orientuotos koncepcijos, kaip antai viešieji 
pirkimai nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų 
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo 
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, bus 
įtraukta veikla, kuria remiama socialinė 
inovacija, į paklausą orientuotos 
koncepcijos, kaip antai viešieji pirkimai 
nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų 
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 274
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo 
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė inovacija, į paklausą 
orientuotos koncepcijos, kaip antai viešieji 
pirkimai nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų 
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.

Siekiant spręsti visuomenės uždavinius ir 
ypač skatinti didelio poveikio bei pramonės 
technologijų vystymą, labiausiai bus 
pabrėžiama būtinybė finansuoti glaudžiai 
su galutiniais naudotojais ir rinka susijusias 
veiklos rūšis, pvz., demonstracinę veiklą, 
bandomuosius ir koncepcijos įrodymo 
(angl. proof-of-concept) projektus. Be to, 
siekiant, kad novatoriški produktai ir 
paslaugos greičiau patektų į rinką, 
prireikus bus įtraukta veikla, kuria 
remiama socialinė inovacija, inovacija 
paslaugų srityje, į paklausą orientuotos 
koncepcijos, kaip antai viešieji pirkimai 
nepasiekus standartizavimo fazės, 
ikiprekybiniai viešieji pirkimai ir 
inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai, 
standartizavimas ir kitos į naudotojus 
orientuotos priemonės. Be to, pakaks vietos 
iš apačios kylančia iniciatyva pagrįstais 
metodams ir atviriems, paprastiems, 
spartaus veikimo modeliams kiekvieno 
uždavinio ir technologijos atžvilgiu, kad 
Europos geriausiems mokslo 
darbuotojams, verslininkams ir įmonėms 
būtų suteikta galimybė pasiūlyti jų 
pasirinktus perspektyviausius sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendžiant visuomenės uždavinius 
reikėtų vadovautis į iššūkius orientuoto 
požiūrio, pagal kurį pagrindiniai mokslai, 
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taikomieji moksliniai tyrimai, žinių 
perkėlimas ir inovacijos yra vienodai 
svarbios ir tarpusavyje susijusios 
sudedamosios dalys. Siekiant užtikrinti 
tinkamą, bendru susitarimu grindžiamų ir 
daugiau trikdžių keliančių mokslinių 
tyrimų, technologijų plėtros ir inovacijų 
balansą, mažiausiai 35 proc. visuomenės 
uždaviniams ir pirmavimui pramonės 
srityje skirto biudžeto turėtų būti skirta 
principui „iš apačios į viršų“ ir turi būti 
rengiami atviri konkursai, be iš anksto 
nustatytų konkursų temų. Be to, reikėtų 
rasti tinkamą visuomenės uždavinių ir 
pažangiųjų bei industrijos technologijų 
pusiausvyrą tarp mažų ir didesnių 
projektų, atsižvelgiant į konkretaus 
sektoriaus struktūrą, veiklos pobūdį, 
technologijas ir mokslinių tyrimų aplinką.

Or. en

Pakeitimas 276
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius. 
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 
programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui, 
tvarumą, klimato kaitą arba jūrų mokslus ir 

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Siekiant pagerinti 
struktūros valdymą, reikia parodyti kokiu 
mastu suinteresuotieji subjektai ir 
pilietinės visuomenės atstovai dalyvauja 
„iš apačios į viršų“ vykstančiuose 
procesuose, darbo programose ir priimant 
sprendimus. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius. 
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
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technologijas. valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 
programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui, 
tvarumą, klimato kaitą, lyčių lygybę arba 
jūrų mokslus ir technologijas Programa 
„Horizontas 2020“ bus orientuota į 
veiklą, kai vykdant intervenciją Europos 
Sąjungos lygmeniu bus suteikiama 
daugiau pridėtinės vertės nei vykdant 
intervenciją nacionaliniu ar regioniniu 
lygmeniu, kuriant masto ekonomijas ir 
kritinę masę, sumažinant susiskaldymą ir 
užtikrinant rezultatų sklaidą visoje 
Europos Sąjungoje. Ši veikla – tai 
daugiausia tarpvalstybiniai, pasirengimo 
veikti konkurencinėje aplinkoje, 
bendradarbiavimo projektai, ji apima 
didžiąją dalį bendro prioritetui 
„Visuomenės uždaviniai“ ir konkrečiam 
tikslui „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
skirto biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 277
Lambert van Nistelrooij

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius. 
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Siekiant pagerinti 
struktūros valdymą, reikia parodyti kokiu 
mastu vietos ar kiti suinteresuotieji 
subjektai ir pilietinės visuomenės atstovai 
dalyvauja „iš apačios į viršų“ 
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programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui, 
tvarumą, klimato kaitą arba jūrų mokslus ir 
technologijas.

vykstančiuose procesuose, darbo 
programose ir priimant sprendimus. Jis 
bus pagrįstas pagrįstais įrodymais, analize 
ir įžvalga, o pažanga vertinama pagal 
griežtus veiklos rodiklius. Šis kompleksinis 
požiūris į programavimą valdymą leis 
efektyviai koordinuoti visus programos 
„Horizontas 2020“ konkrečiuosius tikslus 
ir spręsti uždavinius, prie kurių būtų galima 
priskirti, pavyzdžiui, tvarumą, klimato 
kaitą arba jūrų mokslus ir technologijas.
Programa „Horizontas 2020“ bus 
orientuota į veiklą, kuria vykdant 
intervenciją Europos Sąjungos lygmeniu 
bus suteikiama daugiau pridėtinės vertės 
nei vykdant intervenciją nacionaliniu ar 
regioniniu lygmeniu, kuriant masto 
ekonomijas ir kritinę masę, sumažinant 
susiskaldymą ir užtikrinant rezultatų 
sklaidą visoje Europos Sąjungoje. 
Reikalingas veiksmingas regioninės 
ir (arba) nacionalinės inovacijų 
strategijos pažangios specializacijos 
tikslais (angl. RIS3) taikymas. Ši veikla –
tai daugiausia tarpvalstybiniai, 
pasirengimo veikti konkurencinėje 
aplinkoje, bendradarbiavimo projektai, ji 
apima didžiąją dalį bendro prioritetui 
„Visuomenės uždaviniai“ ir konkrečiam 
tikslui „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
skirto biudžeto.

Or. en

(Nuoroda į 25 pakeitimą, PE489.688v01-00)

Pagrindimas

Inovacijų strategijoms pažangios specializacijos tikslais tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant 
Europos mokslinių tyrimų erdvę, todėl kad strategijos paskatina suinteresuotų subjektų 
subūrimo procesą taikant trigubos spiralės arba panašius metodus. Tokiu būdu strategijoms 
tenka pagrindinis vaidmuo siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų ir „Inovacijų sąjungos“ 
uždavinių.
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Pakeitimas 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius. 
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 
programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui, 
tvarumą, klimato kaitą arba jūrų mokslus ir 
technologijas.

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Siekiant pagerinti 
struktūros valdymą, reikia parodyti kokiu 
mastu suinteresuotieji subjektai ir 
pilietinės visuomenės atstovai dalyvauja 
„iš apačios į viršų“ vykstančiuose 
procesuose, darbo programose. Jis bus 
pagrįstas pagrįstais įrodymais, analize ir 
įžvalga, o pažanga vertinama pagal 
griežtus veiklos rodiklius. Šis kompleksinis 
požiūris į programavimą valdymą leis 
efektyviai koordinuoti visus programos 
„Horizontas 2020“ konkrečiuosius tikslus 
ir spręsti uždavinius, prie kurių būtų galima 
priskirti, pavyzdžiui, tvarumą, klimato 
kaitą arba jūrų mokslus ir technologijas.
Programa „Horizontas 2020“ bus 
orientuota į veiklą, kuria vykdant 
intervenciją Europos Sąjungos lygmeniu 
bus suteikiama daugiau pridėtinės vertės 
nei vykdant intervenciją nacionaliniu ar 
regioniniu lygmeniu, kuriant masto 
ekonomijas ir kritinę masę, sumažinant 
susiskaldymą ir užtikrinant rezultatų 
sklaidą visoje Europos Sąjungoje. Ši 
veikla – tai daugiausia tarpvalstybiniai, 
pasirengimo veikti konkurencinėje 
aplinkoje, bendradarbiavimo projektai, ji 
apima didžiąją dalį bendro prioritetui 
„Visuomenės uždaviniai“ ir konkrečiam 
tikslui „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
skirto biudžeto.

Or. en
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Pakeitimas 279
Gaston Franco

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius. 
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 
programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui, 
tvarumą, klimato kaitą arba jūrų mokslus ir 
technologijas.

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida, 
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius. 
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 
programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui, 
tvarumą, klimato kaitą arba jūrų mokslus ir 
technologijas. Dėmesys turi būti 
kreipiamas į švietimo, mokslinių tyrimų ir 
visuomenės ryšius siekiant skatinti 
profesijas mokslo ir technologijų srityje ir 
kompetenciją. Įtraukti jaunąją kartą į 
jaunimui skirtas ekspertų grupes, 
diskusijas, mokslo ir techninių karjerų 
skatinimą, konkursus, kad būtų 
skatinamas kūrybiškumas ir 
novatoriškumas pedagogikos srityje.

Or. en

Pakeitimas 280
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant valdymo būdus, 
kurie glaudžiai dera su politikos raida,
tačiau peržengia tradicinės sektorių 
politikos ribas. Jis bus pagrįstas pagrįstais 
įrodymais, analize ir įžvalga, o pažanga 
vertinama pagal griežtus veiklos rodiklius. 
Šis kompleksinis požiūris į programavimą 
valdymą leis efektyviai koordinuoti visus 
programos „Horizontas 2020“ 
konkrečiuosius tikslus ir spręsti uždavinius, 
prie kurių būtų galima priskirti, pavyzdžiui, 
tvarumą, klimato kaitą arba jūrų mokslus ir 
technologijas.

Išsamus prioritetų nustatymas įgyvendinant 
bendrąją programą „Horizontas 2020“ 
apims strateginį požiūrį į mokslinių tyrimų 
programavimą naudojant skaidrius ir 
įtraukius valdymo būdus, kurie glaudžiai 
dera su politikos raida, tačiau peržengia 
tradicinės sektorių politikos ribas. Jis bus 
pagrįstas pagrįstais įrodymais, analize ir 
įžvalga, o pažanga vertinama pagal 
griežtus veiklos rodiklius. Šis kompleksinis 
požiūris į programavimą valdymą leis 
efektyviai koordinuoti visus programos 
„Horizontas 2020“ konkrečiuosius tikslus 
ir spręsti uždavinius, prie kurių būtų galima 
priskirti, pavyzdžiui, tvarumą, klimato 
kaitą arba jūrų mokslus ir technologijas.

Or. en

Pakeitimas 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių.

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių.

Dėl tarpdalykinio visuomenės uždavinių 
pobūdžio būtina, kad Komisija 
pasikonsultuotų su atitinkamais mokslo, 
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pramonės, galutinių vartotojų ir pilietinės 
visuomenės suinteresuotais subjektais, 
kurių reputacija nekelia jokių abejonių ir 
kurie turi atitinkamos patirties, tokiu 
būdu bus užtikrinta visų susijusių sektorių 
ir mokslinių tyrimų sričių įvairovė 
siekiant kontroliuoti dabartinių ir 
suplanuotų veiksmų tinkamumą ir stebėti, 
ar šių veiksmų pakanka, taip pat žinoti 
apie pamirštus klausimus ir dubliuojamas 
pastangas. Komisija, įgyvendindama 
programą „Horizontas 2020“, turi 
stengtis, kai tik įmanoma, naudoti šiuo 
tikslu taikomas priemones, tokias kaip, 
inter alia, Europos novatoriška 
partnerystė, Europos technologijų 
platformos ir bendro programavimo 
iniciatyvos.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi M. Carvalho pranešimu, 25 pakeitimu.

Pakeitimas 282
Fiona Hall, Kent Johansson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių.

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių. Energetikos srityje reikėtų 
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visapusiškai į pagalbą pasitelkti SET 
plano iniciatyvinę grupę, kad būtų 
suderintas Bendrų nuostatų reglamento 
taikymas ir šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimo leidimų prekybos sistemos 
3 etapo aukcionų pajamų panaudojimas, 
naujiems rinkos dalyviams skirtas 
rezervas (angl. NER300), programos 
„Horizontas 2020“ finansuojami projektai 
ir nacionaliniai projektai siekiant juos 
panaudoti finansuojant didelio masto 
parodomuosius projektus.

Or. en

Pagrindimas

Egzistuoja daugybė potencialių energetikos srities projektų finansavimo šaltinių, bet nebuvo 
sukurta jiems koordinuoti skirta darbo tvarka arba net nebuvo suburti žmonės, galintys juos 
koordinuoti. Šią užduotį turėtų prisiimti strateginių energetikos technologijų plano 
iniciatyvinė grupė, atsižvelgdama į nacionalinę Europos energetikos technologijų politiką.

Pakeitimas 283
Britta Thomsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių.

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių. Ekspertų grupės taip pat turėtų 
būti sudarytos atsižvelgiant į 
nepakankamai atstovaujamos lyties 
40 proc. tikslą.
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Pakeitimas 284
Hermann Winkler

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių.

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus dalyvaus 
nepriklausomų ekspertų grupės, specialiai 
suburtos patarti dėl programos 
„Horizontas 2020“ įgyvendinimo arba bet 
kurių iš jos konkrečių tikslų Šių ekspertų 
grupės turėtų būti pakankamai 
kompetentingos ir turėti pakankamai žinių 
konkrečiose srityse ir atstovauti įvairioms 
profesijoms, įskaitant ir pramonės bei 
pilietinės visuomenės sektorių. Komisija 
turi užtikrinti, kad atitinkamos mokslinės 
disciplinos ir atitinkamos 
suinteresuotosios šalys dalyvautų 
vienodai.

Or. de

Pakeitimas 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
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įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių.

įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių ir taip pat turi atitikti geografinę 
ir lyčių pusiausvyrą.

Or. en

Pakeitimas 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių.

Prioritetų nustatymas taip pat bus pagrįstas 
įvairiomis gautomis nuomonėmis ir 
patarimais. Nustatant prioritetus, kur 
reikės, dalyvaus nepriklausomų ekspertų 
grupės, specialiai suburtos patarti dėl 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo arba bet kurių iš jos 
konkrečių tikslų. Šių ekspertų grupės turėtų 
būti pakankamai kompetentingos ir turėti 
pakankamai žinių konkrečiose srityse ir 
atstovauti įvairioms profesijoms, įskaitant 
ir pramonės bei pilietinės visuomenės 
sektorių proporcingai dalyvaujant visoms 
valstybėms narėms.

Or. en

Pakeitimas 287
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio 6 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia įsteigti atitinkamas strategines 
patariamojo pobūdžio tarybas siekiant 
padidinti programos „Horizontas 2020“ 
matomumą ir pagerinti didelio poveikio ir 
pramonės technologijų bei visuomenės 
uždavinių tarpdalykinį pobūdį. Tarybos 
bus sudarytos iš susijusių mokslo, 
mokslinių tyrimų, pramonės, galutinių 
vartotojų bendruomenių ir pilietinės 
visuomenės suinteresuotųjų subjektų, 
kurių reputacija nekelia jokių abejonių ir 
kurie turi atitinkamos patirties, 
užtikrinant visų susijusių sektorių ir 
mokslinių tyrimų sričių įvairovę taikant 
atvirą ir skaidrų atrankos procesą. 
Tarybos prisidės konsultuodamos 
Komisiją visų susijusių visuomenės 
uždavinių vidutinės ir ilgalaikės 
strategijos, skirtos didelio poveikio ir 
pramonės technologijoms, darbo 
programų kūrimo ir raginimų teikti 
pasiūlymus sričių ir kriterijų klausimais, 
pasinaudodamos atitinkamų struktūrų, 
pvz., Europos technologijų platformų, 
Europos mokslo organizacijų, bendrų 
programavimo iniciatyvų ir Europos 
inovacijų partnerysčių, indėliu.

Or. en

(Nuoroda į 25 pakeitimą; PE489.688v01–00)

Pagrindimas

Strateginės patariamosios tarybos galėtų padidinti programos „Horizontas 2020“ matomumą 
ir įvairių jau taikomų priemonių suderinimą, proporcingai ir aukštu lygiu atstovaudamos 
įvairių, labiausiai suinteresuotų subjektų (mokslo, pramonės, politikos, pilietinės visuomenės, 
galutinių vartotojų ir t. t. atstovų) bendruomenėms.

Pakeitimas 288
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant prioritetus taip pat gali būti 
atsižvelgiama į Europos technologijų 
platformų strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes arba iš Europos inovacijų 
partnerysčių gautą medžiagą. Kur reikės, 
viešojo sektoriaus partnerystės ir viešojo 
bei privačiojo sektorių partnerystės, 
remiamos programos „Horizontas 2020“, 
taip pat dalyvaus prioritetų nustatymo 
procese ir šio proceso įgyvendinime, 
laikantis nuostatų, išdėstytų sprendime dėl 
programos „Horizontas 2020“. Reguliarus 
bendravimas su galutiniais naudotojais, 
piliečiais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis, taikant tinkamus tam 
metodus, tokius kaip konsensuso 
konferencijos, dalyvaujamasis technologijų 
vertinimas arba tiesioginis dalyvavimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo 
procesuose, taip pat bus svarbus prioritetų 
nustatymo proceso elementas.

Nustatant prioritetus taip pat gali būti 
atsižvelgiama į Europos technologijų 
platformų strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes arba iš Europos inovacijų 
partnerysčių gautą medžiagą atsižvelgiant į 
tai, kad jos buvo parengtos 
konsultuojantis su daugeliu ekspertų ir 
suinteresuotų subjektų. Kur reikės, viešojo 
sektoriaus partnerystės ir viešojo bei 
privačiojo sektorių partnerystės, remiamos 
programos „Horizontas 2020“, taip pat 
dalyvaus prioritetų nustatymo procese ir 
šio proceso įgyvendinime, laikantis 
nuostatų, išdėstytų sprendime dėl 
programos „Horizontas 2020“. Reguliarus 
bendravimas su galutiniais naudotojais, 
piliečiais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis, taikant tinkamus tam 
metodus, tokius kaip konsensuso 
konferencijos, dalyvaujamasis technologijų 
vertinimas arba tiesioginis dalyvavimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo 
procesuose, taip pat bus svarbus prioritetų 
nustatymo proceso elementas.

Or. en

Pakeitimas 289
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatant prioritetus taip pat gali būti 
atsižvelgiama į Europos technologijų 
platformų strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes arba iš Europos inovacijų 
partnerysčių gautą medžiagą. Kur reikės, 
viešojo sektoriaus partnerystės ir viešojo 

Nustatant prioritetus taip pat gali būti 
atsižvelgiama į Europos technologijų 
platformų strategines mokslinių tyrimų 
darbotvarkes arba iš Europos inovacijų 
partnerysčių gautą medžiagą. Kur reikės, 
viešojo sektoriaus partnerystės ir viešojo 
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bei privačiojo sektorių partnerystės, 
remiamos programos „Horizontas 2020“, 
taip pat dalyvaus prioritetų nustatymo 
procese ir šio proceso įgyvendinime, 
laikantis nuostatų, išdėstytų sprendime dėl 
programos „Horizontas 2020“. Reguliarus 
bendravimas su galutiniais naudotojais, 
piliečiais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis, taikant tinkamus tam 
metodus, tokius kaip konsensuso 
konferencijos, dalyvaujamasis technologijų 
vertinimas arba tiesioginis dalyvavimas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo 
procesuose, taip pat bus svarbus prioritetų 
nustatymo proceso elementas.

bei privačiojo sektorių partnerystės, 
remiamos programos „Horizontas 2020“, 
taip pat dalyvaus prioritetų nustatymo 
procese ir šio proceso įgyvendinime, 
laikantis nuostatų, išdėstytų sprendime dėl 
programos „Horizontas 2020“. Reguliarus 
bendravimas su galutiniais naudotojais, 
piliečiais ir pilietinės visuomenės 
organizacijomis, taip pat ir nacionalinėmis 
ir regiono valdžios institucijomis taikant 
tinkamus tam metodus, tokius kaip 
konsensuso konferencijos, dalyvaujamasis 
technologijų vertinimas arba tiesioginis 
dalyvavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
kūrimo procesuose, taip pat bus svarbus 
prioritetų nustatymo proceso elementas

Or. en

Pakeitimas 290
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pilietinės visuomenės organizacijų ir 
piliečių dalyvavimas apibrėžiant, vykdant 
ir vertinant tyrimų programas bus labai 
svarbus sprendžiant visuomenės 
uždavinius ir jis bus remiamas taikant 
programą „Horizontas 2020“, įskaitant ir 
metinių darbo programų sudarymą. Pagal 
kiekvieną visuomenės uždavinį bus 
sukurta speciali platforma, skirta 
pilietinei visuomenei, piliečiams ir 
mokslininkams, siekiant aptarti mokslinių 
tyrimų prioritetus specialių konkrečių 
sektorių srityse.

Or. en
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Pakeitimas 291
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1. papunkčio aštunta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kadangi programos „Horizontas 2020“ 
trukmė yra septyneri metai, ekonominis, 
socialinis ir politinis kontekstas, su kuriuo 
ji bus susijusi, per programos gyvavimo 
laiką gali kardinaliai pasikeisti. Programa 
„Horizontas 2020“ turi būti pajėgi prie šių 
pokyčių prisitaikyti. Todėl įgyvendinant 
kiekvieną specialųjį tikslą atsiras galimybė 
paremti ir tas veiklas, kurios nėra 
nurodytos toliau pateikiamuose 
aprašymuose, kur tai tinkamai pateisinama 
kaip būdas reaguoti į pagrindines 
permainas, politikos poreikius ir 
nenumatytus įvykius.

Kadangi programos „Horizontas 2020“ 
trukmė yra septyneri metai, ekonominis, 
socialinis ir politinis kontekstas, su kuriuo 
ji bus susijusi, per programos gyvavimo 
laiką gali kardinaliai pasikeisti. Programa 
„Horizontas 2020“ turi būti pajėgi prie šių 
pokyčių prisitaikyti. Tai pat ji turi galėti
prisitaikyti prie kiekvienos nesėkmės 
padidinti visų valstybių narių ir jų 
regionų dalyvavimą. Todėl įgyvendinant 
kiekvieną specialųjį tikslą atsiras galimybė 
paremti ir tas veiklas, kurios nėra 
nurodytos toliau pateikiamuose 
aprašymuose, kur tai tinkamai pateisinama 
kaip būdas reaguoti į pagrindines 
permainas, politikos poreikius ir 
nenumatytus įvykius.

Or. en

Pakeitimas 292
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinių ir humanitarinių mokslų 
moksliniai tyrimai bus visiškai integruoti į 
pagrindinius programos „Horizontas 2020“ 
tikslus. Taip atsiras labai daug galimybių 
remti tokius mokslinius tyrimus per 
Europos mokslinių tyrimų tarybą, Marie 
Curie veiksmus arba Mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų specialiuosius tikslus.

Socialinių ir humanitarinių mokslų 
moksliniai tyrimai bus visiškai integruoti į 
pagrindinius programos „Horizontas 2020“ 
tikslus. Jie turi būti visapusiškai 
integruoti į darbo programas, 
atstovaudami programų komitetuose ir už 
projektą atsakingų ekspertų grupėse ir 
programos vertinime visais klausimais ir 
plėtodami į socialinius mokslus 
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orientuotus kvietimus. Taip atsiras labai 
daug galimybių remti tokius mokslinius 
tyrimus per Europos mokslinių tyrimų 
tarybą, Marie Curie veiksmus arba 
Mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
specialiuosius tikslus ir įtraukti juos į 
kvietimus teikti paraiškas pagal 
konkrečius „Visuomenės uždavinių“ 
ramsčio veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 293
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinių ir humanitarinių mokslų 
moksliniai tyrimai bus visiškai integruoti į 
pagrindinius programos „Horizontas 2020“ 
tikslus. Taip atsiras labai daug galimybių 
remti tokius mokslinius tyrimus per 
Europos mokslinių tyrimų tarybą, Marie 
Curie veiksmus arba Mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų specialiuosius tikslus.

Socialinių ir humanitarinių mokslų 
moksliniai tyrimai bus visiškai integruoti 
kaip horizontali ašis į pagrindinius 
programos „Horizontas 2020“ tikslus Taip 
atsiras labai daug galimybių ir 
finansavimų, skirtų remti tokius 
mokslinius tyrimus per Europos mokslinių 
tyrimų tarybą, Marie Curie veiksmus arba 
Mokslinių tyrimų infrastruktūrų 
specialiuosius tikslus.

Or. en

Pakeitimas 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialinių ir humanitarinių mokslų 
moksliniai tyrimai bus visiškai integruoti į 
pagrindinius programos „Horizontas 2020“ 

Socialinių ir humanitarinių mokslų 
moksliniai tyrimai bus visiškai integruoti į 
pagrindinius programos „Horizontas 2020“ 
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tikslus. Taip atsiras labai daug galimybių 
remti tokius mokslinius tyrimus per 
Europos mokslinių tyrimų tarybą, Marie 
Curie veiksmus arba Mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų specialiuosius tikslus.

tikslus. Taip atsiras labai daug galimybių 
remti tokius mokslinius tyrimus per 
Europos mokslinių tyrimų tarybą, Marie 
Curie veiksmus ir Mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų specialiuosius tikslus.

Or. en

Pakeitimas 295
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką.

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tvarią ir 
sąžiningą ekonomiką. Kaskart susidūrus 
su iššūkiais, bus pradėta kvietimų teikti 
pasiūlymus dėl galimybės dalyvauti 
mokslinių tyrimų projektuose procedūra, 
kad universitetai, tyrimus vykdančios 
organizacijos, pilietinės visuomenės 
organizacijos (įskaitant NVO), valdžios 
institucijos ir įmonės (ypač MVĮ), 
bendradarbiaudamos nustatant bendrus 
tikslus ir sutelkiant bendrus gebėjimus, 
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galėtų vykdyti abipusio mokymosi veiklą, 
taip pat ir tyrimus, kad būtų pasiekta 
rezultatų, pritaikytų prie įvairių partnerių 
poreikių.

Or. en

Pakeitimas 296
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką.

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo, kalnų, salų ir atokių vietovių 
gyventojams, rėmimą, mokslinių tyrimų 
vykdymą ir Europos kultūrinio palikimo ir 
turtų išsaugojimą, taip pat vartotojų 
skatinimą atsakingai rinktis prekes, 
įtraukios skaitmeninės ekosistemos, 
paremtos žiniomis ir informacija, 
sukūrimą, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką.

Or. en
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Pakeitimas 297
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką.

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką. Vykdant mokslinius tyrimus ir 
socialinę veiklą užtikrinama 
kompetencija, kad susidūrus su visomis 
problemomis būtų sistemingai 
sprendžiami su lyčių aspektu susiję 
klausimai.

Or. en

Pakeitimas 298
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
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veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką.

veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tvarią, taip pat ir 
sąžiningą ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 299
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos tiekimo užtikrinimo priėmimą, 
įrodymais pagrįstos transporto politikos 
rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 

Socialiniai ir humanitariniai mokslai taip 
pat yra laikomi būtinu elementu toms 
veikloms, kurių reikia imtis siekiant spręsti 
kiekvieną iš visuomenės uždavinių, kad 
būtų sustiprintas šių veiklų poveikis juos 
sprendžiant. Tai apima, pavyzdžiui: 
lemiamų sveikatos veiksnių supratimą ir 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
optimizavimą, politikos, kuri suteikia galių 
kaimo vietovių gyventojams, rėmimą, taip 
pat vartotojų skatinimą atsakingai rinktis 
prekes, tvirtų sprendimų dėl energetikos 
politikos ir dėl vartotojui patogaus elektros 
energijos ir dujų tiekimo užtikrinimo 
priėmimą, įrodymais pagrįstos transporto 
politikos rėmimą, klimato kaitos poveikio 
švelninimo ir prisitaikymo strategijų 
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rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką.

rėmimą, išteklių efektyvumo iniciatyvas ir 
priemones, skirtas sukurti tausią ir tvarią 
ekonomiką.

Or. en

Pakeitimas 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, konkretusis tikslas „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ 
parems socialinių ir humanitarinių mokslų 
mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio 
srityse, tokiose kaip pažangaus ir tvaraus 
augimo kūrimas, socialinės transformacijos 
Europos visuomenėse, socialinė inovacija 
arba Europos vaidmuo pasaulyje.

Be to, konkretusis tikslas „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ 
parems socialinių ir humanitarinių mokslų 
mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio 
srityse, tokiose kaip pažangaus ir tvaraus 
augimo kūrimas, socialinės transformacijos 
Europos visuomenėse, socialinė inovacija 
arba Europos vaidmuo pasaulyje. Į 
programą „Horizontas 2020“ įtraukiami 
socialiniai ir humanitariniai mokslai, kaip 
atskiras iššūkis, kuriam skiriamos 
nemažos lėšos, kaip ir vykdant praėjusią 
programą.

Or. en

Pakeitimas 301
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, konkretusis tikslas „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ 
parems socialinių ir humanitarinių mokslų 
mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio 
srityse, tokiose kaip pažangaus ir tvaraus 
augimo kūrimas, socialinės transformacijos 

Be to, konkretusis tikslas „Tolygi, 
integracinė, inovacijas diegianti ir saugi 
visuomenė“ parems socialinių ir 
humanitarinių mokslų mokslinius tyrimus 
horizontalaus pobūdžio srityse, tokiose 
kaip pažangaus ir tvaraus augimo kūrimas, 
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Europos visuomenėse, socialinė inovacija 
arba Europos vaidmuo pasaulyje.

socialinės transformacijos Europos 
visuomenėse, socialinė inovacija arba 
Europos vaidmuo pasaulyje. Priemonės, 
kuriomis siekiama ekologiškos ir tvarios 
ekonomikos, taip pat ir priemonės, 
kuriomis siekiama, kad visuomenė 
atsižvelgtų į lyčių aspektą ir jį remtų.

Or. en

Pakeitimas 302
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, konkretusis tikslas „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ 
parems socialinių ir humanitarinių mokslų 
mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio 
srityse, tokiose kaip pažangaus ir tvaraus 
augimo kūrimas, socialinės transformacijos 
Europos visuomenėse, socialinė inovacija 
arba Europos vaidmuo pasaulyje.

Be to, konkretusis tikslas „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ 
parems socialinių ir humanitarinių mokslų 
mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio 
srityse, tokiose kaip pažangaus ir tvaraus 
augimo kūrimas, socialinės transformacijos 
Europos visuomenėse, politinė įtrauktis, 
demokratinis dalyvavimas, masinių 
informavimo priemonių vaidmuo ir
viešosios sferos suformavimas, socialinė 
inovacija arba Europos vaidmuo pasaulyje.

Or. en

Pakeitimas 303
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, konkretusis tikslas „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ 
parems socialinių ir humanitarinių mokslų 
mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio 

Be to, konkretusis tikslas „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ 
parems socialinių ir humanitarinių mokslų 
mokslinius tyrimus horizontalaus pobūdžio 
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srityse, tokiose kaip pažangaus ir tvaraus 
augimo kūrimas, socialinės transformacijos 
Europos visuomenėse, socialinė inovacija 
arba Europos vaidmuo pasaulyje.

srityse, tokiose kaip pažangaus ir tvaraus 
augimo kūrimas, socialinės ir kultūrinės
transformacijos Europos visuomenėse, 
socialinė inovacija arba Europos vaidmuo 
pasaulyje.

Or. it

Pakeitimas 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.3. Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) 1.3. Pramonė ir mažosios ir vidutinės 
įmonės (MVĮ)

Or. en

Pakeitimas 305
Christian Ehler, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio -1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant Europą padaryti tikrai 
konkurencinga programa 
„Horizontas 2020“ bus paskatintas 
privačių kompanijų didesnis dalyvavimas 
visose programos dalyse, ypač II dalyje
(„Pirmavimas pramonės srityje“) ir 
III dalyje(„Visuomenės uždaviniai“). Bus 
sustiprintas mokslo ir pramonės įstaigų, 
varomosios inovacijų jėgos, 
bendradarbiavimas siekiant pašalinti 
kliūtis visapusiškai dinamiškai 
pagrindinių mokslinių tyrimų, taikomųjų 
mokslinių tyrimų ir plėtros bei 
demonstravimo veiklos sąveikai.
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Or. en

Pakeitimas 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio -1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18a (naują) straipsnį, taikant greitą būdą 
siekti inovacijų, įtrauktą į konkretų 
„Pirmavimo didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityje“ tikslą ir į III dalį 
„Visuomenės uždaviniai“, bus nustatyta 
greita projektų, kuriais dėmesys 
kreipiamas į novatoriškų idėjų pateikimą į 
rinką, tvarka. Kadangi greitas būdas siekti 
inovacijų yra prieinamas visų tipų 
dalyviams, jį taikant manoma pritraukti 
didelį skaičių pramonės sektoriaus 
dalyvių, kuriems novatorišką idėja 
paverčiant sėkmingu verslu, laikas yra 
svarbiausias faktorius.

Or. en

Pakeitimas 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ integruotai 
skatins ir rems MVĮ dalyvavimą siekiant 
visų programos tikslų.

Programa „Horizontas 2020“ integruotai 
skatins ir rems MVĮ dalyvavimą siekiant 
visų programos tikslų, ypač projektų 
etapuose, kurie yra glaudžiau susiję su 
rinka.

Or. en
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Pakeitimas 308
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ integruotai 
skatins ir rems MVĮ dalyvavimą siekiant 
visų programos tikslų.

Programa „Horizontas 2020“ integruotai 
skatins ir rems labai mažų įmonių ir MVĮ 
dalyvavimą siekiant visų programos tikslų.

Or. ro

Pakeitimas 309
Angelika Niebler

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti imamasi 
tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turėtų lemti, kad maždaug 
15 proc. šiems tikslams įgyvendinti skirto 
biudžeto bus paskirta MVĮ.

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir III daliai
„Visuomenės uždaviniai“ įgyvendinti 
turėtų būti imamasi tikslinių priemonių, 
nurodytų konkrečiajame tiksle „MVĮ 
inovacijos“ (tikslinė MVĮ priemonė).
Taikant MVĮ priemonę didžiausias 
dėmesys bus kreipiamas labai pažangioms 
MVĮ, parodant didelį užmojį kurti, augti 
ir internacionalizuoti, nepaisant, ar jos 
yra aukštų technologijų ir į mokslinius 
tyrimus orientuotos įmonės, ar visai 
nevykdo mokslinių tyrimų. Tokia 
integruota pozicija turėtų lemti, kad
mažiausiai 15 proc. konkretiesiems
tikslams „Pirmavimas didelio poveikio ir 
pramonės technologijų srityse“ ir 
„Visuomenės uždaviniai“ skirto bendro
biudžeto teks MVĮ, neskaitant MVĮ 
dalyvavimo kituose ne MVĮ skirtuose 
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projektuose.

Or. en

Pakeitimas 310
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti
imamasi tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“ 
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turėtų lemti, kad maždaug 
15 proc. šiems tikslams įgyvendinti skirto 
biudžeto bus paskirta MVĮ.

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį turi būti teikiama MVĮ 
specialiai pritaikyta parama, skirta visų 
tipų inovacijoms šiose įmonėse naudojant 
programų ir priemonių rinkinį, kaip 
nurodyta konkrečiajame tiksle „MVĮ 
inovacijos“. Ypač tikslinė MVĮ priemonė 
turėtų būti taikoma konkretiesiems 
tikslams „Pirmavimas didelio poveikio ir 
pramonės technologijų srityse“ ir III daliai
„Visuomenės uždaviniai“ įgyvendinti ir jai 
turi būti skirta nors 10 proc. visų 
programos „Horizontas 2020“ lėšų. Tokia 
integruota pozicija turėtų lemti, kad
mažiausiai 20 proc. šiems tikslams 
įgyvendinti skirto biudžeto bus paskirta 
MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams



AM\907982LT.doc 87/130 PE492.816v01-00

LT

„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti imamasi 
tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turėtų lemti, kad maždaug 
15 proc. šiems tikslams įgyvendinti skirto 
biudžeto bus paskirta MVĮ.

„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir III daliai
„Visuomenės uždaviniai“ įgyvendinti 
turėtų būti imamasi tikslinių priemonių, 
nurodytų konkrečiajame tiksle „MVĮ 
inovacijos“ (tikslinė MVĮ priemonė). Nors 
20 proc. viso konkretiems tikslams, 
susijusiems su „Pirmavimo dideliu 
poveikiu ir pramonės technologijų 
srityse“ ir ypač „Visuomenės 
uždaviniais“, skirto biudžeto turi būti 
panaudojama taikant MVĮ priemonę.

Or. en

Pakeitimas 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti imamasi 
tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“ 
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turėtų lemti, kad maždaug 15 proc. 
šiems tikslams įgyvendinti skirto biudžeto 
bus paskirta MVĮ.

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir III daliai
„Visuomenės uždaviniai“ įgyvendinti 
turėtų būti imamasi tikslinių priemonių, 
nurodytų konkrečiajame tiksle „MVĮ 
inovacijos“ (tikslinė MVĮ priemonė). 
Tikslinė MVĮ priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas, turi 
būti įgyvendinama nuosekliai ir taikant 
bendrą valdymo mechanizmą. Tokia 
integruota pozicija turėtų lemti, kad 
maždaug 15 proc. šiems tikslams 
įgyvendinti skirto biudžeto bus paskirta 
MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti imamasi 
tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“ 
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turėtų lemti, kad maždaug 15 proc. 
šiems tikslams įgyvendinti skirto biudžeto 
bus paskirta MVĮ.

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir III daliai
„Visuomenės uždaviniai“ įgyvendinti 
turėtų būti imamasi tikslinių priemonių, 
nurodytų konkrečiajame tiksle „MVĮ 
inovacijos“ (tikslinė MVĮ priemonė). Tokia 
integruota pozicija turėtų lemti, kad 
maždaug 15 proc. šiems tikslams 
įgyvendinti skirto biudžeto bus paskirta 
MVĮ ir (arba) mažiems ir vidutinio dydžio 
projektams.

Or. en

Pakeitimas 314
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir „Visuomenės 
uždaviniai“ įgyvendinti turėtų būti imamasi 
tikslinių priemonių, nurodytų 
konkrečiajame tiksle „MVĮ inovacijos“ 
(tikslinė MVĮ priemonė). Tokia integruota 
pozicija turėtų lemti, kad maždaug 
15 proc. šiems tikslams įgyvendinti skirto 
biudžeto bus paskirta MVĮ.

Pagal programos „Horizontas 2020“ 
18 straipsnį, konkretiesiems tikslams 
„Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“ ir III daliai
„Visuomenės uždaviniai“ įgyvendinti 
turėtų būti imamasi tikslinių priemonių, 
nurodytų konkrečiajame tiksle „MVĮ 
inovacijos“ (tikslinė MVĮ priemonė). Tokia 
integruota pozicija lemia, kad maždaug 
30 proc. šiems tikslams įgyvendinti skirto 
biudžeto bus paskirta MVĮ.

Or. it
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiektas tikslas „Pirmavimas didelio poveikio ir pramonės 
technologijų srityse“, strategiškai svarbu, kad MVĮ būtų suteiktas daug didesnis paskatinimas 
dalyvauti bendrojoje programoje negu siūlo Komisija.

Pakeitimas 315
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3. papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys taip pat turėtų būti 
kreipiamas į tai, kad būtų užtikrintas MVĮ 
tinkamas dalyvavimas Europos mokslinių 
tyrimų erdvės valdymo struktūrose, ypač 
vykdant viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystes, ir šioms įmonėms būtų 
tinkamai atstovaujama.

Or. en

Pakeitimas 316
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.4. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolų priemonė pavieniams gavėjams teiks 
paskolas investicijoms į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; garantijas finansinės 
naudos gavėjams, kurie skolina gavėjams; 
taip pat paskolų ir garantijų derinius ir 
garantijas arba priešpriešines garantijas 
nacionalinėms arba regioninėms skolų 
finansavimo schemoms. Priemonėje bus 
MVĮ linija, orientuota į moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstas MVĮ; jos 
teikiamos paskolos papildys Įmonių 

Skolų priemonė pavieniams gavėjams teiks 
paskolas investicijoms į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; garantijas finansinės 
naudos gavėjams, kurie skolina gavėjams; 
taip pat paskolų ir garantijų derinius ir 
garantijas arba priešpriešines garantijas 
nacionalinėms arba regioninėms skolų 
finansavimo schemoms. Priemonėje bus 
MVĮ linija, orientuota į moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstas MVĮ; jos 
teikiamos paskolos papildys Įmonių 
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konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą.

konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą. Specialus dėmesys turi būti 
skiriamas prašymams iš MVĮ ir kitų 
institucijų, esančių mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 317
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.4. papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skolų priemonė pavieniams gavėjams teiks 
paskolas investicijoms į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; garantijas finansinės 
naudos gavėjams, kurie skolina gavėjams; 
taip pat paskolų ir garantijų derinius ir 
garantijas arba priešpriešines garantijas 
nacionalinėms arba regioninėms skolų 
finansavimo schemoms. Priemonėje bus 
MVĮ linija, orientuota į moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstas MVĮ; jos 
teikiamos paskolos papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą.

Skolų priemonė pavieniams gavėjams teiks 
paskolas investicijoms į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas; garantijas finansinės 
naudos gavėjams, kurie skolina gavėjams; 
taip pat paskolų ir garantijų derinius ir 
garantijas arba priešpriešines garantijas 
nacionalinėms, regioninėms ir vietos skolų 
finansavimo schemoms. Priemonėje bus 
MVĮ linija, orientuota į moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstas MVĮ; jos 
teikiamos paskolos papildys Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programos 
paskolų garantijų priemonės teikiamą MVĮ 
finansavimą.

Or. ro

Pakeitimas 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.4. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akcijų priemonių teiks rizikos ir (arba) 
mišrųjį kapitalą individualioms įmonėms 

Akcijų priemonė teiks rizikos ir (arba) 
mišrųjį kapitalą individualioms įmonėms 
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pradiniame etape (veiklos pradžios linija). 
Priemonė taip pat turės galimybę investuoti 
plėtimosi ir augimo etapais kartu su Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta akcijų ir augimo priemone, 
įskaitant fondų fondus.

pradiniame etape (veiklos pradžios linija), 
taip pat bus vykdomas žinių ir 
technologijų perdavimas iki 
industrializacijos etapo (koncepcijos 
įrodymo nuostatos). Priemonė taip pat 
turės galimybę investuoti plėtimosi ir 
augimo etapais kartu su Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta akcijų ir augimo priemone, 
įskaitant fondų fondus.

Or. en

Pakeitimas 319
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.4. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akcijų priemonių teiks rizikos ir (arba) 
mišrųjį kapitalą individualioms įmonėms 
pradiniame etape (veiklos pradžios linija). 
Priemonė taip pat turės galimybę investuoti 
plėtimosi ir augimo etapais kartu su Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta akcijų ir augimo priemone, 
įskaitant fondų fondus.

Akcijų priemonė teiks rizikos ir (arba) 
mišrųjį kapitalą individualioms įmonėms 
pradiniame etape (veiklos pradžios linija). 
Specialus dėmesys turi būti kreipiamas 
įmonėms, esančioms mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose. Priemonė taip 
pat turės galimybę investuoti plėtimosi ir 
augimo etapais kartu su Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta akcijų ir augimo priemone, 
įskaitant fondų fondus.

Or. en

Pakeitimas 320
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.4. papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akcijų priemonių teiks rizikos ir (arba) Akcijų priemonė teiks rizikos ir (arba) 
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mišrųjį kapitalą individualioms įmonėms 
pradiniame etape (veiklos pradžios linija). 
Priemonė taip pat turės galimybę investuoti 
plėtimosi ir augimo etapais kartu su Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta akcijų ir augimo priemone, 
įskaitant fondų fondus.

mišrųjį kapitalą individualioms įmonėms 
pradiniame etape (veiklos pradžios linija). 
Priemonė taip pat turės galimybę investuoti 
plėtimosi ir augimo etapais kartu su Įmonių 
konkurencingumo ir MVĮ programoje 
numatyta akcijų ir augimo priemone, 
įskaitant fondų fondus.

Or. it

(Lingvistinis pakeitimas.)

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas.

Pakeitimas 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.4. papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės bus pagrindinės siekiant 
specialiojo tikslo „Galimybė gauti rizikos 
finansavimą“, tačiau, esant reikalui, jie gali 
būti naudojami ir įgyvendinant kitus 
specialiuosius programos 
„Horizontas 2020“ tikslus.

Šios priemonės bus pagrindinės siekiant 
specialiojo tikslo „Galimybės gauti rizikos 
finansavimą“, tačiau, esant reikalui, jos 
gali būti naudojamos ir įgyvendinant kitus 
specialiuosius programos 
„Horizontas 2020“ tikslus.

Bus dedamos pastangos siekiant užtikrinti 
kaip galima didesnį visų valstybių narių 
įmonių ir (arba) organizacijų dalyvavimą 
programoje ir žymiai padidinti galimybes 
gauti finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 322
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.4. papunkčio penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akcijų priemonė ir Skolų priemonės MVĮ 
linija bus įgyvendinamos kaip dalis dviejų 
ES finansinių priemonių, kurie kartu su 
Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programoje numatytomis akcijų ir skolų 
priemonėmis teikia akcijų ir skolos 
finansavimą, kad paremtų MVĮ mokslinius 
tyrimus ir inovacijas.

Akcijų priemonė ir Skolų priemonės MVĮ 
linija bus įgyvendinamos kaip dalis dviejų 
ES finansinių priemonių, kurios kartu su 
Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programoje numatytomis akcijų ir skolų 
priemonėmis teikia akcijų ir skolos 
finansavimą, kad paremtų MVĮ mokslinius 
tyrimus ir inovacijas. Nors trečdalis 
biudžeto, skirto pagal programą 
„Horizontas 2020“ taikomoms 
priemonėms, turėtų būti skiriama MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 323
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.4. papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Akcijų priemonė ir Skolų priemonės MVĮ 
linija bus įgyvendinamos kaip dalis dviejų 
ES finansinių priemonių, kurie kartu su 
Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programoje numatytomis akcijų ir skolų 
priemonėmis teikia akcijų ir skolos 
finansavimą, kad paremtų MVĮ mokslinius 
tyrimus ir inovacijas.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. it

(Lingvistinis pakeitimas daromas tik versijoje italų kalba)

Pagrindimas

Itališkame tekste vartojamas angliškas terminas „equity“, bet žodis „equity“ gali būti 
išverstas į italų kalbą.

Pakeitimas 324
Ioannis A. Tsoukalas
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis ir kad būtų 
skatinamas socialinis ir ekonominis 
augimas. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais ir centralizuotomis 
skaitmeninėmis saugyklomis ir 
skaitmeninėmis bibliotekomis. 
Komunikacijos veiklų, kurių bus imamasi 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“, 
tikslas taip pat bus siekti kad visuomenė 
suprastų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
svarbą skelbiant apie jas publikacijose, 
renginiuose, mokslo informacijos 
šaltiniuose, duomenų bazėse, interneto 
puslapiuose arba tikslingai naudojant 
socialinę žiniasklaidą. Bus privaloma 
laisva ir atvira prieiga prie mokslinių 
tyrimų publikacijų, kurios didžiąja dalimi 
finansuojamos programos 
„Horizontas 2020“ lėšomis. Bus remiama 
atvira prieiga prie mokslinių duomenų, 
kurie parengti ar surinkti atliekant 
programa „Horizontas 2020“ 
finansuojamą mokslinį tyrimą ir kurie yra 
susiję su atitinkamomis publikacijomis, 
siekiant sustiprinti mokslinį 
bendradarbiavimą ir leisti patvirtinti 
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mokslinius metodus ir rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą. Siekiant 
supaprastinti prieigą prie informacijos ir 
sukurti priemonę, kuri apimtų visą 
informaciją, kurios prašo mokslo 
bendruomenė, taip pat atsižvelgiant į 
skaidrumo poreikį, skaitmeninė priemonė 
CORDIS turėtų būti peržiūrėta ir 
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reformuota aiškesniu ir lankstesniu būdu.

Or. en

Pakeitimas 326
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą, komunikacijos ir dialogo 
veiksmus, ypač akcentuojant rezultatų 
paskelbimo piliečiams, pilietinės 
visuomenės organizacijoms, pramonės ir 
politikos formuotojams svarbą. Tikimasi, 
kad komunikacija vyks atsižvelgiant į 
lyčių aspektą. Šiuo atžvilgiu programa 
„Horizontas 2020“ gali pasinaudoti 
informacijos perdavimui sukurtais tinklais. 
Komunikacijos veiklų, kurių bus imamasi 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“, 
tikslas taip pat bus siekti kad visuomenė 
suprastų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
svarbą skelbiant apie jas publikacijose, 
renginiuose, mokslo informacijos 
šaltiniuose, duomenų bazėse, interneto 
puslapiuose arba tikslingai naudojant 
socialinę žiniasklaidą. Bus remiama 
nemokama ir laisva prieiga prie 
publikacijų ir mokslinių duomenų, 
parengtų arba surinktų atliekant 
programa „Horizontas 2020“ 
finansuojamą mokslinį tyrimą.

Or. en
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Pakeitimas 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.
Privaloma sukurti nemokamą ir atvirą 
prieigą prie publikacijų, parengtų 
remiantis moksliniais tyrimais, 
finansuojamais pagal programą 
„Horizontas 2020“. Skatinama sukurti 
nemokamą atvirą prieigą prie mokslinių 
duomenų, gautų ar surinktų vykdant 
mokslinius tyrimus, finansuojamus pagal 
programą „Horizontas 2020“.

Or. en
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Pakeitimas 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą, komunikacijos ir dialogo 
veiksmus, ypač akcentuojant rezultatų 
paskelbimo piliečiams, pilietinės 
visuomenės organizacijoms, pramonės ir 
politikos formuotojams svarbą. Šiuo 
atžvilgiu programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą. Bus 
skatinama tvari ir laisva prieiga prie 
publikacijų, išleistų kaip programos 
„Horizontas 2020“ finansuojamo tyrimo 
rezultatas, ir atitinkamais atvejais 
publikavimo sąnaudos turi būti 
reikalavimus atitinkančios sąnaudos.

Or. en

Pakeitimas 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.
Komunikacija bus vykdoma Europos 
Sąjungos vardu ir ja bus siekiama 
padidinti Europos mokslinių tyrimų 
tarybos vertę.

Or. fr

Pakeitimas 330
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą. Taip pat 
bus siekiama skatinti ir pabrėžti moterų 
mokslininkių ir inovatorių vaidmenį.

Or. en

Pakeitimas 331
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 

Viena svarbiausių pridėtinės vertės, 
gaunamos iš mokslinių tyrimų ir inovacijų, 
kurias finansuoja Europos Sąjunga, dalių 
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yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų atvėrimą), 
komunikacijos ir dialogo veiksmus, ypač 
akcentuojant rezultatų paskelbimo 
piliečiams, pilietinės visuomenės 
organizacijoms, pramonės ir politikos 
formuotojams svarbą. Šiuo atžvilgiu 
programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

yra galimybė visame žemyne skleisti 
rezultatus ir apie juos informuoti, kad jų 
poveikis būtų stipresnis. Todėl programa 
„Horizontas 2020“ visuose 
specialiuosiuose tiksluose vykdys tikslinę 
sklaidos veiklą (įskaitant prieigos prie 
mokslinių tyrimų rezultatų ir gautų 
duomenų atvėrimą), komunikacijos ir 
dialogo veiksmus, ypač akcentuojant 
rezultatų paskelbimo piliečiams, pilietinės 
visuomenės organizacijoms, pramonės ir 
politikos formuotojams svarbą. Šiuo 
atžvilgiu programa „Horizontas 2020“ gali 
pasinaudoti informacijos perdavimui 
sukurtais tinklais. Komunikacijos veiklų, 
kurių bus imamasi įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“, tikslas taip pat bus 
siekti, kad visuomenė suprastų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų svarbą skelbiant apie 
jas publikacijose, renginiuose, mokslo 
informacijos šaltiniuose, duomenų bazėse, 
interneto puslapiuose arba tikslingai 
naudojant socialinę žiniasklaidą.

Or. fr

Pakeitimas 332
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi moksliniai tyrimai ir inovacijos yra 
grindžiami mokslininkų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, įmonių ir piliečių gebėjimu atvirai 
gauti, keistis ir naudotis moksline 
informacija. Siekiant padidinti žinių 
srautus ir naudojimąsi jomis, turėtų būti 
suteikiama nemokama laisva prieiga 
internete prie mokslinių leidinių, jau 
įtrauktų į septintąją bendrąją programą, –
tokiu bendruoju principu turėtų būti 
vadovaujamasi leidžiant visas mokslines 
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publikacijas, kurioms skiriamas valstybės 
finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“. Be to, pagal 
programą „Horizontas 2020“ turėtų būti 
pradėta teikti atvira prieiga prie mokslinių 
duomenų, parengtų ar surinktų vykdant 
viešai finansuojamus mokslinius tyrimus, 
siekiant, kad atvira prieiga prie tokių 
duomenų iki 2020 m. taptų įprasta.

Or. en

Pakeitimas 333
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.5. papunkčio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bus nustatytos papildomos eksploatavimo 
ir skleidimo sąlygos siekiant su 
technologijomis susijusių rezultatų, 
kuriais galima būtų išspręsti didžiausius 
visuomenės uždavinius pvz., tobulinti 
naujas medicinos technologijas (vaistus, 
diagnozavimą arba skiepus) arba 
technologijas, skirtas kovoti su klimato 
kaita.

Or. en

Pakeitimas 334
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinis bendradarbiavimas 
programoje „Horizontas 2020“ bus 

Tarptautinis bendradarbiavimas 
programoje „Horizontas 2020“ bus 
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orientuotas į bendradarbiavimą su šiomis 
trimis pagrindinėmis šalių grupėmis: 

orientuotas į bendradarbiavimą su 
pramoninėmis ir kylančios ekonomikos 
šalimis, narystės siekiančiomis ir 
kaimyninėmis šalimis ir besivystančiomis 
šalimis.

Or. fr

Pagrindimas

Šalių grupių, į kurias turi būti sutelkiamas dėmesys, sąrašas yra toks pat, kaip ir septintojoje 
bendrojoje programoje (angl. FP7), tik jų tvarka buvo pakeista. Kylančios ekonomikos šalys, 
kurios buvo antraeilės sąraše, dabar yra pirmos. Kadangi pranešta, kad trūksta dvejose 
vėlesnėse dalyse paskelbto strateginio požiūrio, (ir kad Komisijos komunikatas dėl 
bendradarbiavimo iki rudens nebus išleistas) būtų per anksti nustatyti šių skirtingų šalių 
grupių prioritetus.

Pakeitimas 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinis bendradarbiavimas 
programoje „Horizontas 2020“ bus 
orientuotas į bendradarbiavimą su šiomis 
trimis pagrindinėmis šalių grupėmis:

Tarptautinis bendradarbiavimas 
programoje „Horizontas 2020“ bus 
orientuotas į bendradarbiavimą su šiomis 
trimis pagrindinėmis šalių grupėmis:
pramoninėmis ir kylančios ekonomikos 
šalimis, narystės siekiančiomis ir 
kaimyninėmis šalimis ir besivystančiomis 
šalimis.

Or. fr

Pagrindimas

Šalių grupių, į kurias turi būti sutelkiamas dėmesys, sąrašas yra toks pat, kaip ir septintojoje 
bendrojoje programoje (angl. FP7), tik jų tvarka buvo pakeista. Kylančios ekonomikos šalys, 
kurios buvo antraeilės sąraše, dabar yra pirmos. Kadangi pranešta, kad trūksta dvejose 
vėlesnėse dalyse paskelbto strateginio požiūrio, (ir kad Komisijos komunikatas dėl 
bendradarbiavimo iki rudens nebus išleistas) būtų per anksti nustatyti šių skirtingų šalių 
grupių prioritetus.
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Pakeitimas 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto antros pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pramoninėmis ir kylančios 
ekonomikos šalimis;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 337
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto antros pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) pramoninėmis ir kylančios 
ekonomikos šalimis;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Punktas perkeltas į pagrindinę dalį. Kadangi pranešta, kad trūksta dvejose vėlesnėse dalyse 
paskelbto strateginio požiūrio, (ir kad Komisijos komunikatas dėl bendradarbiavimo iki 
rudens nebus išleistas) būtų per anksti nustatyti šių skirtingų šalių grupių prioritetus.

Pakeitimas 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto antros pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) plėtros ir kaimynystės šalimis; ir Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 339
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto antros pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) plėtros ir kaimynystės šalimis; ir Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Punktas perkeltas į pagrindinę dalį. Kadangi pranešta, kad trūksta dvejose vėlesnėse dalyse 
paskelbto strateginio požiūrio, (ir kad Komisijos komunikatas dėl bendradarbiavimo iki 
rudens nebus išleistas) būtų per anksti nustatyti šių skirtingų šalių grupių prioritetus.

Pakeitimas 340
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto antros pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) besivystančiomis šalimis. Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Punktas perkeltas į pagrindinę dalį. Kadangi pranešta, kad trūksta dvejose vėlesnėse dalyse 
paskelbto strateginio požiūrio, (ir kad Komisijos komunikatas dėl bendradarbiavimo iki 
rudens nebus išleistas) būtų per anksti nustatyti šių skirtingų šalių grupių prioritetus.

Pakeitimas 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto antros pastraipos 3 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) besivystančiomis šalimis. Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant reikalui, programa 
„Horizontas 2020“ skatins regioninį ir 
daugiašalį bendradarbiavimą. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje yra itin svarbus ES 
pasaulinių įsipareigojimų aspektas ir 
atlieka svarbų vaidmenį bendradarbiaujant 
su besivystančiomis šalimis, pavyzdžiui, 
siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

Programa „Horizontas 2020“ skatins 
regioninį ir daugiašalį bendradarbiavimą. 
Tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje yra itin svarbus 
ES pasaulinių įsipareigojimų aspektas ir 
atlieka svarbų vaidmenį bendradarbiaujant 
su besivystančiomis šalimis, pavyzdžiui, 
siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų.
Pagal ES vystimosi politiką kartu su 
šiomis šalimis įgyvendinamos tikslinės 
programos sektoriuose, kuriuose kuriami 
augimo pagrindai ir kurie padeda 
užtikrinti įtraukų pobūdį, ypač kalbant 
apie socialinę apsaugą, sveikatą ir 
švietimą, taip pat ir aplinkos apsaugą, 
klimato kaitos prevenciją ir prisitaikymo 
priemones.

Or. fr

Pakeitimas 343
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant reikalui, programa Programa „Horizontas 2020“ skatins 
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„Horizontas 2020“ skatins regioninį ir 
daugiašalį bendradarbiavimą. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje yra itin svarbus ES 
pasaulinių įsipareigojimų aspektas ir 
atlieka svarbų vaidmenį bendradarbiaujant 
su besivystančiomis šalimis, pavyzdžiui, 
siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

regioninį ir daugiašalį bendradarbiavimą. 
Tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje yra itin svarbus 
ES pasaulinių įsipareigojimų aspektas ir 
atlieka svarbų vaidmenį bendradarbiaujant 
su besivystančiomis šalimis, pavyzdžiui, 
siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų.
Pagal ES vystimosi politiką kartu su 
šiomis šalimis įgyvendinamos tikslinės 
programos sektoriuose, kuriuose kuriami 
augimo pagrindai ir kurie padeda 
užtikrinti įtraukų pobūdį, ypač kalbant 
apie socialinę apsaugą, sveikatą ir 
švietimą, taip pat ir aplinkos apsaugą, 
klimato kaitos prevenciją ir prisitaikymo 
priemones.

Or. fr

Pakeitimas 344
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Esant reikalui, programa 
„Horizontas 2020“ skatins regioninį ir 
daugiašalį bendradarbiavimą. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje yra itin svarbus ES 
pasaulinių įsipareigojimų aspektas ir 
atlieka svarbų vaidmenį bendradarbiaujant 
su besivystančiomis šalimis, pavyzdžiui, 
siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų.

Programa „Horizontas 2020“ skatins 
regioninį ir daugiašalį bendradarbiavimą. 
Tarptautinis bendradarbiavimas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srityje yra itin svarbus 
ES pasaulinių įsipareigojimų aspektas ir 
atlieka svarbų vaidmenį bendradarbiaujant 
su besivystančiomis šalimis, pavyzdžiui, 
siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų.
Pagal ES vystimosi politiką kartu su 
šiomis šalimis įgyvendinamos tikslinės 
programos sektoriuose, kuriuose kuriami 
augimo pagrindai ir kurie padeda 
užtikrinti įtraukų pobūdį, ypač kalbant 
apie socialinę apsaugą, sveikatą ir 
švietimą, taip pat ir aplinkos apsaugą, 
klimato kaitos prevenciją ir prisitaikymo 
priemones.
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Or. fr

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į tai, kad veiksmai, susiję su besivystančiomis šalimis, turėtų būti įtraukti į 
platesnį ES vystimosi politikos tikslų kontekstą, kaip nustatyta komunikate „ES vystymosi 
politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė“ (COM(2011) 637 galutinis).

Pakeitimas 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ 
21 straipsnyje išdėstyti pagrindiniai 
trečiųjų šalių organizacijų ir tarptautinių 
organizacijų dalyvavimo programoje 
principai. Kadangi moksliniai tyrimai ir 
inovacijos paprastai gauna daug naudos iš 
to, kad yra atviri trečiosioms šalims, 
programoje „Horizontas 2020“ ir toliau bus 
iš esmės laikomasi šio atvirumo principo, 
drauge skatinant, kad kaip atsakas būtų 
atvertos ir trečiųjų šalių programos. Tačiau 
kai kuriose srityse patartina laikytis 
atsargumo, kad būtų apsaugoti Europos 
interesai.

Programos „Horizontas 2020“ 
21 straipsnyje išdėstyti pagrindiniai 
trečiųjų šalių organizacijų ir tarptautinių 
organizacijų dalyvavimo programoje 
principai. Kadangi moksliniai tyrimai ir 
inovacijos paprastai gauna daug naudos iš 
to, kad yra atviri trečiosioms šalims, 
programoje „Horizontas 2020“ ir toliau bus 
iš esmės laikomasi šio atvirumo principo, 
drauge skatinant, kad kaip atsakas būtų 
atvertos ir trečiųjų šalių programos.

Or. en

Pakeitimas 346
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, žiūrint į tarptautinį 
bendradarbiavimą strategiškai ir
atsižvelgiant į bendrą interesą ir abipusę 
naudą ir skatinant valstybių narių veiklų 

Atsižvelgiant į strateginį požiūrį, paremtą 
bendru interesu ir abipuse nauda, turėtų 
būti įgyvendinami tikslingi veiksmai. Bus 
siekiama valstybių narių veiklų
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koordinavimą ir sinergiją, turėtų būti 
įgyvendinama daug tikslingų veiksmų. Jie 
apimtų bendrų kvietimų skatinimo 
mechanizmą ir galimybę rengti bendro 
finansavimo programas kartu su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis.

koordinavimo ir sinergijos. Jie apimtų 
bendrų kvietimų skatinimo mechanizmą ir 
galimybę rengti bendro finansavimo 
programas kartu su trečiosiomis šalimis 
arba tarptautinėmis organizacijomis.

Or. fr

Pakeitimas 347
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, žiūrint į tarptautinį 
bendradarbiavimą strategiškai ir
atsižvelgiant į bendrą interesą ir abipusę 
naudą ir skatinant valstybių narių veiklų
koordinavimą ir sinergiją, turėtų būti 
įgyvendinama daug tikslingų veiksmų. Jie 
apimtų bendrų kvietimų skatinimo 
mechanizmą ir galimybę rengti bendro 
finansavimo programas kartu su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis.

Atsižvelgiant į strateginį požiūrį, paremtą 
bendru interesu ir abipuse nauda, turėtų 
būti įgyvendinami tikslingi veiksmai. Bus 
siekiama valstybių narių veiklų
koordinavimo ir sinergijos. Jie apimtų 
bendrų kvietimų skatinimo mechanizmą ir 
galimybę rengti bendro finansavimo 
programas kartu su trečiosiomis šalimis 
arba tarptautinėmis organizacijomis.

Or. fr

Pagrindimas

Žinoma turėtų būti skatinamos pastangos koordinuoti valstybių narių nacionalinę politiką, bet 
atsižvelgiant į tai, kad pagal septintąją bendrąją programą (FP7) kyla praktinių sunkumų ir 
patiriama inercija, šios pastangos negali būti laikomos universalia priemone. Sąjunga taip 
pat privalo sugebėti savo iniciatyva pradėti veiksmingas iniciatyvas ir neapsiriboti tik 
nesuskaičiuojama daugybe raginimų valstybėms narėms imtis bendrų veiksmų. Turi likti 
atviros abi šios galimybės, o dabartine teksto formuluote tai nėra užtikrinama.

Pakeitimas 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, žiūrint į tarptautinį 
bendradarbiavimą strategiškai ir
atsižvelgiant į bendrą interesą ir abipusę 
naudą ir skatinant valstybių narių veiklų
koordinavimą ir sinergiją, turėtų būti 
įgyvendinama daug tikslingų veiksmų. Jie 
apimtų bendrų kvietimų skatinimo 
mechanizmą ir galimybę rengti bendro 
finansavimo programas kartu su 
trečiosiomis šalimis arba tarptautinėmis 
organizacijomis.

Atsižvelgiant į strateginį požiūrį, paremtą 
bendru interesu ir abipuse nauda, turėtų 
būti įgyvendinami tikslingi veiksmai. Bus 
siekiama valstybių narių veiklų
koordinavimo ir sinergijos. Jie apimtų 
bendrų kvietimų skatinimo mechanizmą ir 
galimybę rengti bendro finansavimo 
programas kartu su trečiosiomis šalimis 
arba tarptautinėmis organizacijomis.

Or. fr

Pagrindimas

Žinoma turėtų būti skatinamos pastangos koordinuoti valstybių narių nacionalinę politiką, bet 
atsižvelgiant į tai, kad pagal septintąją bendrąją programą (FP7) kyla praktinių sunkumų ir 
patiriama inercija, šios pastangos negali būti laikomos universalia priemone. Sąjunga taip 
pat privalo sugebėti savo iniciatyva pradėti veiksmingas iniciatyvas ir neapsiriboti tik 
nesuskaičiuojama daugybe raginimų valstybėms narėms imtis bendrų veiksmų. Turi likti 
atviros abi šios galimybės, o dabartine teksto formuluote tai nėra užtikrinama.

Pakeitimas 349
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
(angl. EDCTP2) tąsa, atliekant klinikinius 
tyrimus, susijusius su ŽIV, maliarijos ir 
tuberkuliozės gydymu;

(a) Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
(angl. EDCTP2) tąsa ir stiprinimas, 
atliekant klinikinius tyrimus, susijusius su 
ŽIV, maliarijos ir tuberkuliozės gydymu;

Or. fr
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Pagrindimas

Patyrusios keletą sunkumų Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų 
srityje (angl. EDCTP2) veiksmingai įsigaliojo ir įrodė esančios pakankamai veiksmingos, kad 
galėtų pritraukti didelius išorės finansavimus. Jei šioms partnerystėms skiriami dideli 
ištekliai, galima būtų išplėsti jų taikymo sritį ir apimti infekcines ligas, kurioms šiuo metu 
neskiriama daug dėmesio.

Pakeitimas 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
(angl. EDCTP2) tąsa, atliekant klinikinius 
tyrimus, susijusius su ŽIV, maliarijos ir 
tuberkuliozės gydymu;

(a) Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
(angl. EDCTP2) tąsa ir stiprinimas, 
atliekant klinikinius tyrimus, susijusius su 
ŽIV, maliarijos ir tuberkuliozės gydymu;

Or. fr

Pagrindimas

Patyrusios keletą sunkumų Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų 
srityje (angl. EDCTP2) veiksmingai įsigaliojo ir įrodė esančios pakankamai veiksmingos, kad 
galėtų pritraukti didelius išorės finansavimus. Jei šioms partnerystėms skiriami dideli 
ištekliai, galima būtų išplėsti jų taikymo sritį ir apimti infekcines ligas, kurioms šiuo metu 
neskiriama daug dėmesio.

Pakeitimas 351
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
(angl. EDCTP2) tąsa, atliekant klinikinius 
tyrimus, susijusius su ŽIV, maliarijos ir 

(a) Europos ir besivystančių šalių 
partnerystės klinikinių tyrimų srityje 
(angl. EDCTP2) tąsa ir stiprinimas, 
atliekant klinikinius tyrimus, susijusius su 
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tuberkuliozės gydymu; ŽIV, maliarijos ir tuberkuliozės gydymu;

Or. fr

Pakeitimas 352
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) Europos ir Afrikos radijo 
astronomijos tyrimas, kaip reikalaujama 
Europos Parlamento patvirtintoje 
rašytinėje deklaracijoje Nr. 45/2011 ir 
2011 m. Afrikos Sąjungos aukščiausio 
lygio susitikime didinant pačios Afrikos 
investicijas ir geografinę naudą, kad būtų 
sudaryta abipusiškai naudinga 
partnerystė su Europa.

Or. en

Pakeitimas 353
Henri Weber

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto šeštos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) Taikant šį strateginį požiūrį 4 proc. 
programos „Horizontas 2020“ finansinių 
išteklių turėtų būti skirta tarptautiniams 
bendradarbiavimo projektams.

Or. fr

Pakeitimas 354
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį strateginį požiūrį 4 proc. 
programos „Horizontas 2020“ finansinių 
išteklių turėtų būti skirta tarptautiniams 
bendradarbiavimo projektams.

Or. fr

Pagrindimas

Išteklių, skirtų tarptautiniam bendradarbiavimui, nurodymas neprieštarauja SESV 180 ir 
182 straipsniams. Yra per anksti žinoti, kokia septintosios bendrosios programos išteklių dalis 
bus skirta tokiam bendradarbiavimui, kol dar nebuvo nuspręsta, kokios lėšos bus skirtos 
horizontaliems veiksmams, net jeigu gali būti, kad jos sieks 2–2,5 proc. Procentinis dydis, 
nurodytas minėtame pakeitime (4 proc.), atitinka 1990–2006 m. laikotarpio vidurkį.

Pakeitimas 355
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyse, skirtose I daliai „Pažangus 
mokslas“, visuomenės uždaviniams, 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijoms bus skatinami 
kompleksiniai veiksmai, kad būtų bendrai 
vystomos naujų žinių, ateities ir 
besivystančios technologijos, mokslinių 
tyrimų infrastruktūros ir bendroji 
kompetencija. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūros taip pat bus naudojamos, 
pavyzdžiui viešosiose paslaugose, 
skatinant mokslą, civilinę saugą ir kultūrą. 
Be to Jungtinio tyrimų centro tiesioginių 
veiksmų ir Europos inovacijų ir 
technologijų instituto (EITI) veiklos 
prioritetų nustatymas įgyvendinant 

Dalyse, skirtose I daliai „Pažangus 
mokslas“, visuomenės uždaviniams, 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijoms bus skatinami 
kompleksiniai veiksmai, kad būtų bendrai 
vystomos naujų žinių, ateities ir 
besivystančios technologijos, mokslinių 
tyrimų infrastruktūros ir bendroji 
kompetencija. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūros taip pat bus naudojamos, 
pavyzdžiui viešosiose paslaugose, 
skatinant mokslą, civilinę saugą ir kultūrą. 
Šiuo požiūriu universitetinės ir mokslinės 
publikacijos yra svarbiausias mokslinių 
tyrimų infrastruktūros aspektas. Todėl itin 
svarbu, kad Sąjungos finansuojamų 
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programą bus suderinamas su kitomis 
programos „Horizontas 2020“ dalimis.

mokslininkų gauti ir patvirtinti mokslinių 
tyrimų duomenys būtų prieinami visai 
mokslo bendruomenei. Be to Jungtinio 
tyrimų centro tiesioginių veiksmų ir 
Europos inovacijų ir technologijų instituto 
(EITI) veiklos prioritetų nustatymas 
įgyvendinant programą bus suderinamas su 
kitomis programos „Horizontas 2020“ 
dalimis.

Or. fr

Pakeitimas 356
Anna Záborská, Jan Březina

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, daugeliu atvejų tam, kad būtų galima 
efektyviai prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ ir jos pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“ tikslų 
įgyvendinimo, reikės ieškoti 
tarpdisciplininių sprendimų, susijusių su 
keliais programos „Horizontas 2020“ 
tikslais. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Į problemas, susijusias su 
lytimi bus žiūrima kaip į vienas iš 
pagrindinių problemų, kad būtų 
sumažinami moterų ir vyrų skirtumai ir 
kad su lytimi susijusios problemos būtų 
įtrauktos į mokslinių tyrimų ir inovacijų 
planavimą ir turinį. Programoje 
„Horizontas 2020“ yra specialiosios 
nuostatos, skirtos tokių svarbiausių 
veiksmų skatinimui, įskaitant ir tas 
nuostatas, kuriose siūloma efektyviai 
vienyti biudžetus. Tai taip pat apima 
galimybę pasinaudoti šiomis nuostatomis 
sprendžiant su visuomenės uždaviniais ir 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijomis susijusias problemas ir 
rengiant finansines priemones ir tikslinę 

Be to, daugeliu atvejų tam, kad būtų galima 
efektyviai prisidėti prie strategijos 
„Europa 2020“ ir jos pavyzdinės 
iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“ tikslų 
įgyvendinimo, reikės ieškoti 
tarpdisciplininių sprendimų, susijusių su 
keliais programos „Horizontas 2020“ 
tikslais. Ypatingas dėmesys bus skiriamas 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms. Į vienodas vyrų ir moterų 
galimybes bus žiūrima kaip į vienas iš 
pagrindinių problemų, kad būtų 
sumažinami moterų ir vyrų skirtumai. 
Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ būtina atsižvelgti į 
mokslinių tyrimų srities specialistų 
mokslinę kompetenciją ir profesinę 
kvalifikaciją, kai skatinamos lygios vyrų ir 
moterų galimybės formuojant mokslinių 
tyrimų ir inovacijų turinį. Programoje 
„Horizontas 2020“ yra specialiosios 
nuostatos, skirtos tokių svarbiausių 
veiksmų skatinimui, įskaitant ir tas 
nuostatas, kuriose siūloma efektyviai 
vienyti biudžetus. Tai taip pat apima 
galimybę pasinaudoti šiomis nuostatomis 
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MVĮ priemonę. sprendžiant su visuomenės uždaviniais ir 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijomis susijusias problemas ir 
rengiant finansines priemones ir tikslinę 
MVĮ priemonę.

Or. en

Pakeitimas 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant apdovanoti geriausius iš 
programos „Horizontas 2020“ naudos 
gaunančius subjektus ir geriausius 
rezultatus duodančius programos 
„Horizontas 2020“ projektus visų ramsčių 
kiekvienai teminei sričiai bus suteikiamos 
simbolinės premijos.

Or. en

Pakeitimas 358
Britta Thomsen

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
kibernetinis saugumas, pažangieji tinklai, 
išmaniosiomis technologijomis paremta 
transporto sistema, su klimatu arba lytimi
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koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

susijusių veiksmų koordinavimas, 
nanomedicina, lengvųjų automobilių 
pažangiosios medžiagos arba gamyboje 
naudojamų bioprocesų ar bioproduktų 
plėtra. Todėl bus skatinama stipri 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 359
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: e. sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, augalinės 
genetinės technologijos, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
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daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, bandymų 
metodai, kurie yra labiau nuspėjami ir 
tinkamesni žmonėms, rizikos vertinimas, 
medicininiai tyrimai, lengvųjų automobilių 
pažangiosios medžiagos arba gamyboje 
naudojamų bioprocesų ar bioproduktų 
plėtra. Todėl bus skatinama stipri 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
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„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

Or. fr

Pagrindimas

Didžiausias visuomenės uždavinys yra užtikrinti, kad žmonės gyventų sveikesnį ir aktyvesnį 
gyvenimą. Reikia skubiai taikyti veiksmingesnius, prognozuojamesnius ir tinkamesnius 
mokslinių tyrimų metodus siekiant įgyvendinti šį uždavinį.

Pakeitimas 361
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų ir sąžiningą ekonomiką. Sritys, 
kuriose tokia sąveika gali būti įmanoma: 
sveikatos sritis, pažangieji tinklai, 
išmaniosiomis technologijomis paremta 
transporto sistema, su klimatu susijusių 
veiksmų koordinavimas, nanomedicina, 
lengvųjų automobilių pažangiosios 
medžiagos arba gamyboje naudojamų 
bioprocesų ar bioproduktų plėtra. Todėl 
bus skatinama stipri „Visuomenės 
uždavinių“ ir „Didelio poveikio ir 
pramonės technologijų ir socialinių 
inovacijų“ sąveika. Į tai bus itin 
atsižvelgiama kuriant daugiametes 
strategijas ir nustatant kiekvieno iš šių 
specialiųjų tikslų prioritetus. Tam reikės, 
kad suinteresuotieji subjektai, 
atstovaujantys skirtingus požiūrius, 
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reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

įskaitant pilietinės visuomenės 
organizacijas, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą. Būtinų pokyčių 
įgyvendinimo sėkmė iš tiesų priklauso nuo 
to, kaip visuomenė įsitrauks į mokslą ir 
inovacijas ir naudosis jų teikiama nauda.

Or. en

Pakeitimas 362
Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto sistema 
(įskaitant jūrų transportą), su klimatu 
susijusių veiksmų koordinavimas, 
nanomedicina, lengvųjų automobilių 
pažangiosios medžiagos arba gamyboje 
naudojamų bioprocesų ar bioproduktų 
plėtra. Todėl bus skatinama stipri 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
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poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

Or. en

Pakeitimas 363
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą. Todėl pažangiosios 
specializacijos platformoms tenka 
pagrindinis vaidmuo, ypač kūrimo ir 
sujungimo į tinklus, keitimosi 
informacija, porinių projektų ir paramos 
moksliniams tyrimams bei inovacijų 
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politikai požiūriu, be to, turi būti 
atsižvelgta į ypatingas atokiausių regionų 
sąlygas.

Or. pt

Pagrindimas

Pažangiosios specializacijos platformoms tenka svarbiausias vaidmuo lengvinant keitimąsi 
informacija ir įtraukiant suinteresuotuosius subjektus, atstovaujančius skirtingiems 
požiūriams, į veiksmų, kuriais siekiama pasiekti tikslus, įgyvendinimą; turi būti atsižvelgta į 
ypatingas atokiausių regionų sąlygas, kaip teigiama bendrame komunikate dėl programos 
„Horizontas 2020“ (COM(2011) 808).

Pakeitimas 364
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
įgyvendinime ir daugeliu atvejų taip pat 
reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 

Svarbiausi veiksmai taip pat bus svarbūs 
skatinant „Visuomenės uždavinių“ ir 
„Didelio poveikio ir pramonės 
technologijų“ sąveiką, reikalingą norint 
pasiekti svarbiausių technologinių 
laimėjimų. Sritys, kuriose tokia sąveika 
gali būti įmanoma: sveikatos sritis, 
pažangieji tinklai, išmaniosiomis 
technologijomis paremta transporto 
sistema, su klimatu susijusių veiksmų 
koordinavimas, nanomedicina, lengvųjų 
automobilių pažangiosios medžiagos arba 
gamyboje naudojamų bioprocesų ar 
bioproduktų plėtra. Todėl bus skatinama 
stipri „Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
sąveika. Į tai bus itin atsižvelgiama kuriant 
daugiametes strategijas ir nustatant 
kiekvieno iš šių specialiųjų tikslų 
prioritetus. Tam reikės, kad suinteresuotieji 
subjektai, ypač pilietinės visuomenės 
organizacijos, atstovaujantys skirtingus 
požiūrius, turėtų visas teises dalyvauti 
nustatant tyrimų temas ir atitinkamai 
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„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

įgyvendinant veiklą ir daugeliu atvejų taip 
pat reikės imtis veiksmų, kurie sujungia 
„Visuomenės uždavinių“ ir „Didelio 
poveikio ir pramonės technologijų“ 
finansavimą.

Or. fr

Pakeitimas 365
Lena Kolarska-Bobińska

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamų veiklų derinimui su 
veiklomis, finansuojamomis pagal Europos 
Sąjungos finansavimo programas, tokias 
kaip bendra žemės ūkio politika, bendra 
žuvininkystės politika arba Erasmus 
programa visiems (Europos Sąjungos 
programa švietimui, mokymui, jaunimui, 
sportui, arba sveikatos vardan augimo 
programa. Tai apima ir atitinkamą 
suderinimą su sanglaudos politikos fondais, 
kur parama gebėjimų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje stiprinimui regioniniu 
lygmeniu gali tapti „laiptais į kokybę“, 
regioninių kokybės centrų kūrimas gali 
padėti sustabdyti inovacijų pasiskirstymą 
Europoje arba parama plataus masto 
demonstraciniams ar bandomiesiems 
projektams gali padėti pasiekti tikslo, 
susijusio su siekiu pirmauti Europos 
pramonėje.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamų veiklų derinimui su 
veiklomis, finansuojamomis pagal Europos 
Sąjungos finansavimo programas, tokias 
kaip bendra žemės ūkio politika, bendra 
žuvininkystės politika arba Erasmus 
programa visiems (Europos Sąjungos 
programa švietimui, mokymui, jaunimui, 
sportui, arba sveikatos vardan augimo 
programa). Tai apima ir atitinkamą 
suderinimą su sanglaudos politikos fondais, 
kur parama gebėjimų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje stiprinimui regioniniu 
lygmeniu gali tapti „laiptais į kokybę“, 
regioninių kokybės centrų kūrimas gali 
padėti sustabdyti inovacijų pasiskirstymą 
Europoje arba parama plataus masto 
demonstraciniams ar bandomiesiems 
projektams gali padėti pasiekti tikslo, 
susijusio su siekiu pirmauti Europos 
pramonėje. Ši sąveika turėtų padėti 
mažiau išsivysčiusiems regionams 
vienodomis sąlygomis pasinaudoti 
„Horizontas 2020“ programomis, 
nesumenkinant pagrindinio sanglaudos 
politikos tikslo.

Or. en
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Pakeitimas 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamų veiklų derinimui su 
veiklomis, finansuojamomis pagal Europos 
Sąjungos finansavimo programas, tokias 
kaip bendra žemės ūkio politika, bendra 
žuvininkystės politika arba Erasmus 
programa visiems (Europos Sąjungos 
programa švietimui, mokymui, jaunimui, 
sportui, arba sveikatos vardan augimo 
programa. Tai apima ir atitinkamą 
suderinimą su sanglaudos politikos fondais, 
kur parama gebėjimų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje stiprinimui regioniniu 
lygmeniu gali tapti „laiptais į kokybę“, 
regioninių kokybės centrų kūrimas gali 
padėti sustabdyti inovacijų pasiskirstymą 
Europoje arba parama plataus masto 
demonstraciniams ar bandomiesiems 
projektams gali padėti pasiekti tikslo, 
susijusio su siekiu pirmauti Europos 
pramonėje.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir 
programos „Horizontas 2020“ 
finansuojamų veiklų derinimui su 
veiklomis, finansuojamomis pagal Europos 
Sąjungos finansavimo programas, tokias 
kaip bendra žemės ūkio politika, bendra 
žuvininkystės politika arba Erasmus 
programa visiems (Europos Sąjungos 
programa švietimui, mokymui, jaunimui, 
sportui, arba sveikatos vardan augimo 
programa), programa LIFE, naujiems 
rinkos dalyviams skirtas rezervas 
(angl. NER300). Tai apima ir atitinkamą 
suderinimą su sanglaudos politikos fondais, 
kur parama gebėjimų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje stiprinimui regioniniu 
lygmeniu gali tapti „laiptais į kokybę“, 
regioninių kokybės centrų kūrimas gali 
padėti sustabdyti inovacijų pasiskirstymą 
Europoje arba parama plataus masto 
demonstraciniams ar bandomiesiems 
projektams gali padėti pasiekti tikslo, 
susijusio su siekiu pirmauti Europos 
pramonėje.

Or. en

Pakeitimas 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 5 a pastraipa (nauja)



PE492.816v01-00 124/130 AM\907982LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint išnaudoti politikų sąveikas, 
pažangumui būtinų sąlygų priemonės turi 
būti įtrauktos tiek į programą 
„Horizontas 2020“, tiek į sanglaudos 
politiką. Turėtų būti įtrauktos priemonės, 
kuriomis siekiama nustatyti daugiausiai 
žadančių centrų (kompetencijos centrų) 
potencialą, jiems suteikiant kompetencijos 
ženklą. 

Or. en

Pakeitimas 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmiau minėtas koordinavimas apima ir 
atitinkamą suderinimą su sanglaudos 
politikos fondais, kur parama gebėjimų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje 
stiprinimui regioniniu lygmeniu gali tapti 
pažangumui pasiekti reikalinga sąlyga, 
regioninių kompetencijos centrų kūrimas 
gali padėti stiprinti inovacijas visoje 
Europoje. Reikėtų visiškai išnaudoti 
struktūrinius fondus siekiant remti 
gebėjimų stiprinimą regionuose, vykdant 
tikslinę veiklą, kuria siekiama duoti 
galimybę kompetencijos centrams kurti, 
modernizuoti universitetus, įsigyti 
mokslinės veiklos įrangos, perkelti 
vietines technologijas, remti veiklą 
pradedančias ir atsiskyrusias įmones, 
pramonės ir mokslo bendruomenių 
bendradarbiavimą vietos lygiu, sudarant 
sąlygas prioritetinių programos 
„Horizontas 2020“ sričių grupėms veikti, 
taip pat jie turi būti naudojami kaip 
nedidelių subsidijų, skiriamų pasiūlymų, 
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teiktinų programos „Horizontas 2020“ 
rengimui, šaltinis.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi M. Carvalho pranešimu, 38 pakeitimu.

Pakeitimas 369
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint pasiekti tvaraus augimo Europoje, 
viešųjų ir privačiųjų dalyvių įnašas turi būti 
optimalus. Tai būtina norint sukurti 
Europos mokslinių tyrimų erdvę ir sulaukti
„Inovacijų sąjungos“, „Skaitmeninės 
darbotvarkės“ ir kitų „Europos 2020“ 
pavyzdinių iniciatyvų rezultatų. Be to 
atsakingiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms reikalingi geriausi sprendimai, 
kuriuos pateikė skirtingų pažiūrų, bet 
bendrų interesų turintys partneriai.

Norint pasiekti tvaraus augimo Europoje, 
viešųjų ir privačiųjų dalyvių įnašas turi būti 
optimalus. Ypač norint pasiekti Sąjungos 
investicijų į MTTP 3 proc. tikslą, reikia iš 
esmės padidinti privačias investicijas į 
mokslinius tyrimus ir inovacijas. Tai 
būtina norint sukurti Europos mokslinių 
tyrimų erdvę ir sulaukti „Inovacijų 
sąjungos“, „Skaitmeninės darbotvarkės“ ir 
kitų „Europos 2020“ pavyzdinių iniciatyvų 
rezultatų. Todėl Sąjungos fondai kaip 
galima labiau turi pritraukti kitas 
privataus ir viešojo sektoriaus investicijas.
Be to atsakingiems moksliniams tyrimams 
ir inovacijoms reikalingi geriausi 
sprendimai, kuriuos pateikė skirtingų 
pažiūrų, bet bendrų interesų turintys 
partneriai.

Or. en

Pakeitimas 370
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programoje „Horizontas 2020“ nurodomi 
kriterijai, kuriais turi būti vadovaujamasi 
kuriant viešųjų sektorių tarpusavio 
partnerystes ir viešojo bei privataus 
sektorių partnerystes. Viešojo bei privataus 
sektorių partnerystės gali būti paremtos 
sutartimi tarp viešojo ir privataus sektorių 
atstovų ir tik kai kuriais atvejais gali būti 
oficialiai įkurtos viešojo ir privataus 
sektorių partnerystės (tokios kaip 
jungtinių technologijų iniciatyvos ir kitos 
bendrosios įmonės).

Programoje „Horizontas 2020“ nurodomi 
kriterijai, kuriais turi būti vadovaujamasi 
kuriant viešųjų sektorių tarpusavio 
partnerystes ir viešojo bei privataus 
sektorių partnerystes. Viešojo bei privataus 
sektorių partnerystės gali būti paremtos 
sutartimi tarp viešojo ir privataus sektorių 
atstovų, pagal kurią valstybiniai fondai 
pritraukia realias privačias investicijas 
siekiant gauti rezultatus, vertingus tiek 
privačiajam sektoriui, tiek visuomenei. 

Or. en

Pakeitimas 371
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dabartinės viešųjų sektorių tarpusavio 
partnerystės ir viešojo bei privataus 
sektorių partnerystės gali sulaukti paramos 
iš programos „Horizontas 2020“, jeigu jos 
siekia programoje nurodytų tikslų ir 
parodė, kad padarė didelę pažangą pagal 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintąją bendrąją 
programą (7BP).

Dabartinės viešųjų sektorių tarpusavio 
partnerystės ir viešojo bei privataus 
sektorių partnerystės gali sulaukti paramos 
iš programos „Horizontas 2020“, jeigu jos 
siekia programoje nurodytų tikslų ir 
parodė, kad padarė didelę pažangą pagal 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintąją bendrąją 
programą (7BP). Mokslo centrai ir 
muziejai, sudarantys viešojo ir privataus 
sektoriaus partnerystes su mokslo 
institucijomis, įmonėmis, asociacijomis ir 
piliečiais, gali taip pat gauti programos 
„Horizontas 2020“ paramą, kadangi jie 
sprendžia pagrindinius visuomenės 
uždavinius, susijusius su programos 
„Horizontas 2020“ strategija.
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Or. en

Pakeitimas 372
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios įmonės, įkurtos 7BP pagal 
sutarties 187 straipsnį, kurioms gali būti 
suteikiama kita parama, remiantis pirmiau 
nurodytomis sąlygomis: naujoviškų vaistų 
iniciatyva, „Švarus dangus“, Bendro 
Europos dangaus ATM tyrimai (SESAR), 
kuro elementai ir vandenilis (KEV), 
įterptųjų kompiuterinių sistemų iniciatyva 
(ARTEMIS) ir nanoelektronikos iniciatyva 
(ENIAC). Pastarosios dvi gali būti 
sujungtos į vieną iniciatyvą.

Bendrosios įmonės, įkurtos 7BP pagal 
sutarties 187 straipsnį, kurioms gali būti 
suteikiama kita parama, remiantis pirmiau 
nurodytomis sąlygomis: naujoviškų vaistų 
iniciatyva, „Švarus dangus“, Bendro 
Europos dangaus ATM tyrimai (SESAR), 
kuro elementai ir vandenilis (KEV), 
įterptųjų kompiuterinių sistemų iniciatyva 
(ARTEMIS) ir nanoelektronikos iniciatyva 
(ENIAC). Pastarosios dvi gali būti 
sujungtos į vieną iniciatyvą. Parama 
priklausys nuo sąnaudų ir naudos 
analizės ir nuo kruopštaus jų valdymo ir 
veikimo atsižvelgiant į atvirumo, 
skaidrumo, veiksmingumo ir našumo 
kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 373
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą „Horizontas 2020“ gali 
būti sukurtos kitos viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerystės ir viešojo bei 
privataus sektorių partnerystės, jei jos 
atitinka nurodytus kriterijus. Šioms 

Pagal programą „Horizontas 2020“ gali 
būti sukurtos kitos viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerystės ir viešojo bei 
privataus sektorių partnerystės, jei jos 
atitinka nurodytus kriterijus, kai siekiamas 
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partnerystėms gali būti priskiriamos 
informacinių ir ryšių technologijų 
partnerystės fotonikos ir robotikos srityse, 
tvaraus proceso pramonės ir biopramonės 
partnerystės bei jūros sienų priežiūros 
saugumo technologijų partnerystės.

reikalaujamas tikslas pateisina tokį
nustatymą ir kai gali būti įrodyta, kad 
jokiomis kitomis partnerysčių ar 
finansavimo priemonių formomis 
negalima pasiekti trokštamo tikslo arba 
sukurti reikiamą poveikį bei įtraukti 
veikėjus. Šioms partnerystėms gali būti 
priskiriamos informacinių ir ryšių 
technologijų partnerystės fotonikos ir 
robotikos srityse, tvaraus proceso 
pramonės arba biopramonės partnerystės.

Or. en

Pakeitimas 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą „Horizontas 2020“ gali
būti sukurtos kitos viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerystės ir viešojo bei 
privataus sektorių partnerystės, jei jos 
atitinka nurodytus kriterijus. Šioms 
partnerystėms gali būti priskiriamos 
informacinių ir ryšių technologijų 
partnerystės fotonikos ir robotikos srityse, 
tvaraus proceso pramonės ir biopramonės 
partnerystės bei jūros sienų priežiūros 
saugumo technologijų partnerystės.

Pagal programą „Horizontas 2020“ gali 
būti sukurtos kitos viešųjų sektorių 
tarpusavio partnerystės ir viešojo bei 
privataus sektorių partnerystės, jei jos 
atitinka nurodytus kriterijus. Šioms 
partnerystėms gali būti priskiriamos 
informacinių ir ryšių technologijų 
partnerystės fotonikos ir robotikos srityse, 
tvaraus proceso pramonės ir biopramonės, 
nuotolinės medicinos ir gydymo namuose 
prietaisų srities partnerystės bei jūros sienų 
priežiūros saugumo technologijų 
partnerystės.

Or. sl

Pakeitimas 375
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 7 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turi išsamiai įvertinti pagal 
Septintąją bendrąją programą užmegztų 
bandomųjų partnerysčių (bendrų 
technologijų platformų, viešojo ir 
privataus sektoriaus partnerysčių, 
vykdomų pagal Europos ekonomikos 
atgaivinimo programą, taip pat Europos 
technologijų instituto įsteigtų žinių ir 
inovacijų bendrijų) poveikį, prieš 
sustiprindama paramą jau 
egzistuojančioms partnerystėms arba prieš 
remdama naujų partnerysčių sudarymą. 
Programos „Horizontas 2020“ taikymo 
metu Komisija, remdamasi vertinimu, 
pateiks pasiūlymus, kuriais siekiama 
pagerinti sudarytų viešojo ir privataus 
sektoriaus partnerysčių valdymą ir 
veikimą, norėdama, kad būtų užtikrintas 
veiksmingesnis ir našesnis poveikis, 
atviras ir skaidrus veikimas ir kad būtų 
išvengta interesų konfliktų. Ypač vykdant 
vertinimą ir peržiūrą bus sprendžiamas 
MVĮ ir mažesnėms mokslinių tyrimų 
organizacijoms daromo poveikio 
klausimas siekiant užtikrinti, kad jos 
labiau prisidėtų prie mokslinių tyrimų 
darbotvarkės nustatymo ir labiau joje 
dalyvautų.

Or. en

Pakeitimas 376
Ioannis A. Tsoukalas

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant visas pirmiau minėtas 
partnerystes yra stipriai skatinama 
bendradarbiauti ir veikti suderintai su 
Europos inovacijų ir technologijos 
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institutu ir jo žinių ir inovacijų 
bendrijomis. Bendradarbiavimas ypač 
turėtų būti vykdomas švietimo srityje 
siekiant padidinti Europos talentų 
potencialą ir užtikrinti, kad ateityje 
nepritruks aukštos kvalifikacijos 
mokslininkų ir mokslinių žinių sektoriaus 
darbuotojų.

Or. en

Pakeitimas 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija turi pateikti vieną finansavimo 
šaltinį, išskyrus atvejus, jei Komisija ir 
valstybės narės aiškiai susitaria skirti 
pakankamai lėšų konkrečios iniciatyvos 
bendram finansavimui.

Or. en

Pagrindimas

Institucionalizuotos VPSP yra susiję su didelėmis administracinėmis išlaidomis ir joms 
paruošti reikia daug laiko. Naujos VPSP, atitinkančios nustatytus kriterijus, turi būti 
paremtos finansavimo modeliu, kuriam būdingas vienas finansavimo šaltinis. Vienas 
finansavimo šaltinis programoje „Horizontas 2020“ yra pageidautinas sprendimas siekiant 
supaprastinti projektų įgyvendinimą ir užtikrinti vienodas dalyvavimo galimybes skirtingose 
šalyse.


