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Pakeitimas 392
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksmo pajamomis laikomi: Išbraukta.
a) dalyviams trečiųjų asmenų suteikti 
ištekliai nemokamų finansinių pervedimų 
ar įnašų natūra forma, jeigu trečiasis 
asmuo juos skyrė konkrečiai veiksmui 
įgyvendinti;
b) veiksmo įplaukos, gautos naudojant 
veiksmo rezultatus;
c) įplaukos, gautos pardavus pagal 
dotacijos susitarimą įgytą turtą, 
neviršijant sąnaudų sumos, kurią dalyvis 
iš pradžių pateikė padengti pagal veiksmą.

Or. en

Pakeitimas 393
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyviams trečiųjų asmenų suteikti 
ištekliai nemokamų finansinių pervedimų 
ar įnašų natūra forma, jeigu tretysis 
asmuo juos skyrė konkrečiai veiksmui 
įgyvendinti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 394
Marisa Matias
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) veiksmo įplaukos, gautos naudojant 
veiksmo rezultatus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 395
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įplaukos, gautos pardavus pagal
dotacijos susitarimą įgytą turtą, 
neviršijant sąnaudų sumos, kurią dalyvis 
iš pradžių pateikė padengti pagal veiksmą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 396
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

22 straipsnio 3–6 dalis reikia perkelti į naują 22a straipsnį siekiant didesnio aiškumo.

Pakeitimas 397
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 398
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 399
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma.
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Finansuojamoms veiksmo veikloms, 
kaip nustatyta toliau 4 ir 5 dalyse, taikoma 
finansuoti tinkamų sąnaudų kompensavimo 
norma, kuri nustatoma atsižvelgiant į 
finansuojamos veiklos pobūdį.

Or. it

Pagrindimas

Kiekvieno projekto atveju turi būti galimybė vykdyti mokslinio tyrimo ir technologijų plėtros 
veiklą ir glaudžiai su rinka susijusią veiklą. Taip pat turi būti nustatytas teisinis pagrindas 
siekiant užtikrinti taisyklių tam tikro lygio tikrumą ir vienodumą. Veiklos programose ar 
atskiruose kvietimuose dalyvauti pasiūlymų teikimo konkursuose dalyviams pateikiamose 
taisyklėse kompensavimo normos turi būti nustatytos vieną kartą ir visiems atvejams, o ne 
kasmet.

Pakeitimas 400
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma.
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Pagal finansavimo modelį užtikrinama:

a) tikras supaprastinimas dalyviams, 
palyginti su Septintąja bendrąja 
programa, pagal supaprastintas audito 
procedūras; 
b) padidinta galimybė dalyvauti mokslinių 
tyrimų organizacijoms, universitetams ir 
MVĮ;
c) didesnis įmonių dalyvavimas, palyginti 
su Septintąja bendrąja programa, visų 
pirma dėl tikro supaprastinimo;
d) platesnio masto įprastinės gavėjų 
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apskaitos praktikos priėmimas;
e) fiksuotų sumų galimybės;
f) taisyklių dėl valstybės teikiamos 
pagalbos laikymasis, taip pat užtikrinama, 
kad finansavimo modeliai nelemtų rinkos 
iškraipymų;
g) bendro finansavimo iš struktūrinių 
fondų, susijusio su pajėgumų kūrimo 
veikla, pritraukimas;

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinamos didesnės ekonominės paskatos pagal išlaidų kompensavimą, palyginti su 
Septintąja bendrąja programa pramonės srityje, kai ekonominės paskatos pagal išlaidų 
kompensavimą, palyginti su Septintąja bendrąja programa pramonės srityje, neturėtų mažėti.

Pakeitimas 401
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma.
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomos kompensavimo normos nėra tikslios. Teiginys „Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane“ dviprasmiškas, nes galima galvoti, kad darbo programose 
arba darbo planuose galima nustatyti mažesnes normas nei didžiausia norma, sudaranti 100 
arba 70 proc. Nesvarbu, koks modelis pasirenkamas, būtina aiškiai nurodyti, kad taisyklės, 
pateikiamos dalyvavimo taisyklėse (o ne didžiausios kompensavimo normos), privalo būti 
įtrauktos į darbo programą.
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Pakeitimas 402
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma didžiausia 
kompensavimo norma, pasirenkama iš 
dviejų finansuoti tinkamų sąnaudų 
kompensavimo normų. Didžiausia norma 
nustatoma darbo programoje arba darbo 
plane.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas dėl 22 straipsnio 5a dalies pakeitimo.

Pakeitimas 403
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Finansuoti tinkamos sąnaudos gali apimti 
ir valdymo sąnaudas. Didžiausia norma 
nustatoma darbo programoje arba darbo 
plane.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškėjo, kad pagrįstų valdymo išlaidų kompensavimo sistema yra vertinga, todėl turėtų 
likti.
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Pakeitimas 404
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Nepažeidžiant 4 dalies nuostatų, visoms
finansuojamoms veiksmo veikloms 
taikoma vienoda finansuoti tinkamų 
sąnaudų kompensavimo norma. Didžiausia 
norma nustatoma darbo programoje arba 
darbo plane.

Or. en

Pakeitimas 405
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Kiekvienai vieno projekto veiklai
taikoma vienoda finansuoti tinkamų 
sąnaudų kompensavimo norma. Didžiausia 
norma nustatoma darbo programoje arba 
darbo plane.

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų organizacijos ir universitetai nukenčia dėl to, kad kompensavimas nesiekia 
100 proc. ir dėl to tampa labai sunku dalyvauti projektuose. Pavyzdžiui, klinikiniai tyrimai 
priskirtini demonstracinei veiklai, tačiau juos daugiausia vykdo universitetai ir kolegijos. Dėl 
tokių veiksmų tikrai sumažėtų akademinių partnerių skaičius. Todėl pagrindinę 
demonstracinę veiklą reikėtų atskirti nuo kitos veiklos, vykdomos pagal veiksmus, ir skirtingai 
veiklai turėtų būti taikomos skirtingos kompensavimo normos.

Pakeitimas 406
Lambert van Nistelrooij
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Finansuoti tinkamų sąnaudų
kompensavimas grindžiamas šiomis pagal 
veiklos ir dalyvio tipą nustatytomis 
normomis, priklausomai nuo dalyvio 
pasirinkto sąnaudų apskaičiavimo 
metodo: 

Or. en

(In reference to Amendment 53; PE489.632v01-00)

Pagrindimas

Iš naujo priėmus visiško sąnaudų kompensavimo metodą, manoma, jog reikia pakoreguoti 
siūlomas kompensavimo normas, kad būtų laikomasi bendro finansavimo principo ir išvengta 
žymaus Sąjungos išlaidų vienam projektui padidėjimo. Užuot vadovavusis viena 
kompensavimo norma, reikėtų taikyti mažesnį kompensavimo normų skaičių tinkamai 
atsižvelgiant į sąnaudų apskaičiavimo metodą ir dalyvio tipą pagal šioje lentelėje nustatytas 
sąlygas.

Pakeitimas 407
Vicky Ford, Lambert Van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies lentelė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
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Or. en

Pagrindimas

Viena iš didžiausių Europos problemų yra ne pagrindiniai moksliniai tyrimai, bet pagrindinių 
mokslinių tyrimų pritaikymas rinkos sprendimų pavidalu. Todėl būtina skirti pakankamai lėšų 
rinkai artimų sprendimų srityje.

Pakeitimas 408
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Finansuoti tinkamų sąnaudų 
kompensavimas grindžiamas šiomis pagal 
veiklos ir dalyvio tipą nustatytomis 
normomis, priklausomai nuo dalyvio 
pasirinkto sąnaudų apskaičiavimo 
metodo:

Or. en

Veiklos tipas
Sąnaudų 

apskaičiavimo 
Dalyvio tipas

metodas Universitetas/ 
mokslinio 
tyrimo ir 

technologijų 
organizacija/ 

kita

Pramonės 
sektorius

Moksliniai tyrimai ir plėtra
tiesioginės 
sąnaudos + 

fiksuotas dydis
100% + 20% 100% + 20%

bendrosios 
sąnaudos 75% -

Bandomoji taikomoji veikla
tiesioginės 
sąnaudos + 

fiksuotas dydis
100% + 20% 70% + 20%

bendrosios 
sąnaudos 75% -
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Pakeitimas 409
Andrzej Grzyb

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies lentelė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiklos tipas
Sąnaudų 

apskaičiavimo 
Dalyvio tipas

metodas Universitetas / mokslinio tyrimo ir 
technologijų organizacija /

MVĮ / kita

Pramonės 
sektorius

Moksliniai 
tyrimai ir

tiesioginės 
sąnaudos + 

fiksuotas dydis

100% + 20% 70% + 20%

plėtra bendrosios 
sąnaudos

70% 50%

Su rinka susijusi 
veikla

tiesioginės 
sąnaudos + 

fiksuotas dydis

100% + 20% 50% + 20%

bendrosios 
sąnaudos

70% 35%

Or. en

(See AM 13)

Pakeitimas 410
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 

3. Finansuoti tinkamų sąnaudų 
kompensavimas grindžiamas šiomis pagal 
veiklos ir dalyvio tipą nustatytomis
normomis, priklausomai nuo dalyvio 
pasirinkto sąnaudų apskaičiavimo 
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programoje arba darbo plane. metodo:

Or. en

Pakeitimas 411
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento 22 straipsnio 3 a dalies lentelė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiklos tipas Sąnaudų 
apskaičiavimo 
metodas

Dalyvio tipas

Universitetas/ 
mokslinio 
tyrimo ir 
technologijų 
organizacija/ 
kita

MVĮ Pramonės 
sektorius

Moksliniai 
tyrimai ir 
plėtra

iš viso: 
tiesioginės 
sąnaudos + 
fiksuotas dydis

100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

bendrosios 
sąnaudos

70% 70% 50%

Bandomoji 
taikomoji 
veikla

iš viso: 
tiesioginės 
sąnaudos + 
fiksuotas dydis

100%+20% 70% + 20% 30% + 20%

bendrosios 
sąnaudos

70% 50% 35%

Or. en

Pakeitimas 412
Vittorio Prodi
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.

3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma taip, kaip 
apibrėžta 4 ir 5 dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Didžiausios kompensavimo normos turi būti nustatytos šiame reglamente. Jei jos bus 
nustatytos vėlesniu programos arba darbo plano etapu, lėšų asignavimas bus mažiau skaidrus 
ir mažiau aiškus.

Pakeitimas 413
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies lentelė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiklos tipas Sąnaudų 
apskaičiavimo 

metodas

Visi dalyviai: Universitetai, 
mokslinio tyrimo ir

technologijų organizacijos / 
kita, MVĮ ir pramonės 

sektorius

Moksliniai 
tyrimai

Iš viso: tinkamos 
tiesioginės 
sąnaudos + 
fiksuotas dydis

100% + 30%

Veikla, 
numatyta 22 
straipsnio 5 
dalyje

Iš viso: tinkamos 
tiesioginės 
sąnaudos + 
fiksuotas dydis

70% + 40%
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Or. en

Pakeitimas 414
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Or. en

Pakeitimas 415
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Visoms pagal šį reglamentą 
finansuojamoms veiksmo veikloms 
taikoma tokia vienoda finansuoti tinkamų 

Veiklos tipas
Sąnaudų 

apskaičiavimo 
metodas Universitetas/ 

mokslinio 
tyrimo ir 

technologijų 
organizacija/ 

kita

Pramonės sektorius

Moksliniai 
tyrimai ir

tiesioginės 
sąnaudos + 

fiksuotas dydis
100% + 20% 70% + 20%

plėtra bendrosios 
sąnaudos 70%

Su rinka susijusi 
veikla

tiesioginės 
sąnaudos + 

fiksuotas dydis
100% + 20% 30% + 20%

bendrosios 
sąnaudos 70%
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sąnaudų kompensavimo norma, įskaitant 
galimybę kompensuoti visas išlaidas:

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nuolat mažėjo pramonės sektoriaus dalyvavimas ankstesnėse pagrindų programose, 
būtini esminiai supaprastinimai, taip pat pasitikėjimu ir rizikos toleravimu pagrįstas požiūris, 
siekiant padidinti pramonės sektoriaus dalyvavimą, kuris yra labai svarbus programos 
„Horizontas 2020“ elementas. Būtina taikyti vienodas išlaidų kompensavimo normas, kurios 
būtų administracinis supaprastinimas atsižvelgiant į reikalavimą supaprastinti. Galimybė 
kompensuoti visas išlaidas turėtų būti ir toliau taikoma kaip kita supaprastinimo galimybė ir 
administracinės naštos sumažinimas, ypač atsižvelgiant į pramonės sektoriaus išlaidas 
moksliniams tyrimams.

Pakeitimas 416
Paul Rübig

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiklos tipas
Sąnaudų 
apskaičiavimo 
metodas

viena kompensavimo norma visiems dalyviams

Moksliniai 
tyrimai ir plėtra

tiesioginės 
sąnaudos + 
fiksuotas dydis

100% + 20%

bendrosios 
sąnaudos 70%

Su rinka susijusi 
veikla

tiesioginės 
sąnaudos + 
fiksuotas dydis

70% + 20%

bendrosios 
sąnaudos 70%

Or. en
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Pagrindimas

Jei leidžiama derinti skirtingas finansavimo normas ir skirtingus netiesioginių išlaidų 
apibrėžimus skirtingo tipo dalyviams, bendrai teigiamas tikslas gerokai padidinti pramonės 
sektoriaus dalyvavimą nebus pasiektas. Būtina taikyti vienodas išlaidų kompensavimo 
normas, kurios būtų administracinis supaprastinimas siekiant sumažinti lėšų skyrimo metodų 
painiavą. Galimybė kompensuoti visas išlaidas turėtų būti ir toliau taikoma kaip kita 
supaprastinimo galimybė ir administracinės naštos sumažinimas, ypač atsižvelgiant į 
pramonės sektoriaus išlaidas moksliniams tyrimams.

Pakeitimas 417
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkančias išlaidas 
sudaro išlaidos, tiesiogiai priskiriamos 
veiklai (toliau – tiesioginės reikalavimus 
atitinkančios išlaidos) ir, kai taikoma, 
išlaidos, kurios nėra tiesiogiai 
priskiriamos veiklai, bet kurios yra 
tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, 
priskiriamomis tai veiklai (toliau –
netiesioginės reikalavimus atitinkančios 
išlaidos).

Or. en

Pakeitimas 418
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 

Išbraukta.
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finansavimo principo.

Or. en

Pagrindimas

22 straipsnio 3–6 dalis reikia perkelti į naują 22a straipsnį siekiant didesnio aiškumo.

Pakeitimas 419
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 
finansavimo principo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 420
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 
finansavimo principo.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 421
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 
finansavimo principo.

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų mokslinių tyrimų ir plėtros 
veiklai visiems dalyviams ir bandomajai 
taikomajai veiklai universitetams, 
mokslinio tyrimo ir technologijų 
organizacijoms ir viešai finansuojamoms 
institucijoms ir įstaigoms, nepažeidžiant 
bendro finansavimo principo.

Or. en

Pakeitimas 422
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 
finansavimo principo.

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, ypač neįgaliųjų organizacijoms 
visų projektų, kuriuose jos dalyvauja, 
atvejais.

Or. en

Pakeitimas 423
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
90 % finansuoti tinkamų veiksmo sąnaudų 
universitetams, mokslinių tyrimų 
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finansavimo principo. centrams ir MVĮ, ir daugiausia 75 % 
pramonės sektoriui.

Or. en

Pagrindimas

Šie apskaičiavimai yra orientaciniai ir reikėtų juos toliau išnagrinėti bendradarbiaujant su 
Europos Komisija ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, siekiant užtikrinti atitiktį tikslams ir 
principams, nustatytiems 22 straipsnyje.

Pakeitimas 424
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 
finansavimo principo.

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų viešosioms ne pelno įstaigoms, 
vidurinėms ir aukštosioms mokykloms, 
mokslinių tyrimų organizacijoms ir MVĮ, 
nepažeidžiant bendro finansavimo 
principo.

Or. en

Pakeitimas 425
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 
finansavimo principo.

4. Atsižvelgiant į atitiktį reikalavimams 
nesiekti pelno, „Horizonto 2020“ dotacija 
siekia 100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 
finansavimo principo.
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Or. en

Pagrindimas

Dalyvavimo taisyklėse turi būti nustatyta bent fiksuotos kompensavimo normos, taikomos 
visiems programos „Horizontas 2020“ projektams, jei laikomasi taisyklių dėl ne pelno 
statuso. Skirtingų normų taikymas darbo programose apsunkintų paramos gavėjų projektų 
valdymą.

Pakeitimas 426
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 
finansavimo principo.

4. „Horizonto 2020“ dotacija siekia iki 100 
% finansuoti tinkamų veiksmo sąnaudų, 
nepažeidžiant bendro finansavimo 
principo.

Or. en

Pakeitimas 427
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 
finansavimo principo.

4. „Horizonto 2020“ dotacija siekia iki 100 
% finansuoti tinkamų veiksmo sąnaudų, 
nepažeidžiant bendro finansavimo 
principo.

Or. en

Pakeitimas 428
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:

Išbraukta.

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;
b) programos bendrai finansuojami 
veiksmai.

Or. en

Pagrindimas

22 straipsnio 3–6 dalis reikia perkelti į naują 22a straipsnį siekiant didesnio aiškumo.

Pakeitimas 429
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:

Išbraukta.

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;
b) programos bendrai finansuojami 
veiksmai.

Or. en

Pakeitimas 430
Christian Ehler



AM\909709LT.doc 23/96 PE492.763v03-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:

Išbraukta.

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;
b) programos bendrai finansuojami 
veiksmai.

Or. en

Pakeitimas 431
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:

Išbraukta.

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;
b) programos bendrai finansuojami 
veiksmai.

Or. en

Pakeitimas 432
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų bandomajai taikomajai veiklai 
institucijoms ar įstaigoms ir įmonėms, 
nefinansuojamoms viešai.

Or. en

Pakeitimas 433
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:

5. Atsižvelgiant į atitiktį reikalavimams 
dėl pelno nesiekimo, „Horizonto 2020“ 
dotacija siekia 70 % finansuoti tinkamų 
veiksmo sąnaudų, kai:

Or. en

Pagrindimas

Dalyvavimo taisyklėse turi būti nustatyta bent fiksuotos kompensavimo normos, taikomos 
visiemas programos „Horizontas 2020“ projektams, jei laikomasi taisyklių dėl ne pelno 
statuso. Skirtingų normų taikymas darbo programose apsunkintų paramos gavėjų projektų 
valdymą.

Pakeitimas 434
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 5. Išskyrus veiksmus pirminės žemės ūkio 
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% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:

gamybos srityje, „Horizonto 2020“ dotacija 
neviršija 70 % visų finansuoti tinkamų 
veiksmo sąnaudų, kai:

Or. en

Pakeitimas 435
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo
sąnaudų, kai:

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiklos sąnaudų, 
kai:

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų organizacijos ir universitetai nukenčia dėl to, kad kompensavimas nesiekia 
100 proc. ir dėl to tampa labai sunku dalyvauti projektuose. Pavyzdžiui, klinikiniai tyrimai 
priskirtini demonstracinei veiklai, tačiau juos daugiausia vykdo universitetai ir kolegijos. Dėl 
tokių veiksmų tikrai sumažėtų akademinių partnerių skaičius. Todėl pagrindinę 
demonstracinę veiklą reikėtų atskirti nuo kitos veiklos, vykdomos pagal veiksmus, ir skirtingai 
veiklai turėtų būti taikomos skirtingos kompensavimo normos.

Pakeitimas 436
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 30
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų pramonės sektoriui, kai:

Or. en
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Pakeitimas 437
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:

5. „Horizonto 2020“ dotacija siekia iki 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:

Or. en

Pakeitimas 438
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 439
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 440
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 441
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 442
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 

a) veiksmus sudaro prototipų kūrimas, 
testavimas, demonstravimas, 
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demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;

eksperimentinė plėtra, bandomieji 
projektai, pateikimas į rinką, išskyrus 
universitetus ir mokslinio tyrimo 
institucijas ir ne pelno organizacijas, taip 
pat išskyrus projektus, kurių pagrindinę 
dalį sudaro veiksmai pagal 4 dalį;

Or. de

Pakeitimas 443
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;
išskyrus tas veiksmo dalis, kurios apima 
tik mokslinius tyrimus ir plėtrą. Šių 
veiksmo dalių išlaidos kompensuojamos 
pagal 22 straipsnio 4 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Teisinga neįtraukti dalyvių, kurie vykdo tik mokslinius tyrimus, tai galėtų apimti ir 
universitetus bei mokslinių tyrimų institucijas, į tinkamų inovacijų veiklos išlaidų 
kompensavimo mažiausių normų taikymo aprėptį. Asignavimai pagal veiklą nesudaro didelės 
administracinės naštos įgyvendinant projektą. Taip užtikrinama, kad visam inovacijų tinklui 
galėtų būti taikomas lankstumas „projekto viduje“.

Pakeitimas 444
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;

a) veiklą didžiąja dalimi sudaro prototipų 
kūrimas, testavimas, demonstravimas, 
eksperimentinė plėtra, bandomieji 
projektai, pateikimas į rinką;

Or. en

Pagrindimas

Mokslinių tyrimų organizacijos ir universitetai nukenčia dėl to, kad kompensavimas nesiekia 
100 proc. ir dėl to tampa labai sunku dalyvauti projektuose. Pavyzdžiui, klinikiniai tyrimai 
priskirtini demonstracinei veiklai, tačiau juos daugiausia vykdo universitetai ir kolegijos. Dėl 
tokių veiksmų tikrai sumažėtų akademinių partnerių skaičius. Todėl pagrindinę 
demonstracinę veiklą reikėtų atskirti nuo kitos veiklos, vykdomos pagal veiksmus, ir skirtingai 
veiklai turėtų būti taikomos skirtingos kompensavimo normos.

Pakeitimas 445
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) programos bendrai finansuojami 
veiksmai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 446
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) programos bendrai finansuojami 
veiksmai.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Included in 22(5)

Pakeitimas 447
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) programos bendrai finansuojami 
veiksmai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 448
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) programos bendrai finansuojami 
veiksmai.

b) programos bendrai finansuojami 
veiksmai. Jei numatyta darbo programoje,
galima sukaupti lėšas iš įvairių Sąjungos 
fondų ir ypač iš sanglaudos politikos.

Or. de

Pakeitimas 449
Adina-Ioana Vălean

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, 
veiksmams pirminės žemės ūkio gamybos 
srityje skiriamos dotacijos, padengiančios 
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100% visų tinkamų finansuoti sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 450
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, 
demonstracinei veiklai, 
eksperimentiniams ir bandomiesiems 
projektams, taip pat inovatyviems 
veiksmams, darantiems teigiamą poveikį 
aplinkai, pirminės žemės ūkio gamybos 
srityje skiriamos dotacijos, padengiančios 
100% visų tinkamų finansuoti sąnaudų.

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkyje daugeliu novatoriškų priemonių, kurias galima skatinti ūkio lygmeniu (pvz., 
pesticidų pakeitimas vabzdžiais siekiant kovoti su parazitais), sukuriamos su aplinka 
susijusios viešosios gėrybės, pavyzdžiui, sveikesnė dirva. Vis dėlto, skirtingai nei kituose 
gamybos sektoriuose, žemės ūkio technologijos neatsispindi produktų galutinėje kainoje. 
Pipiras visada yra pipiras, nes jei kuriamos kultūros auginimo technologijos, skirtingai nei 
pramonės naujų gaminių atveju, kurie iškart pastebimi rinkoje. Jei išlaidos nebus 
padengiamos 100 %, ūkininkai neturės paskatų inovacijoms.

Pakeitimas 451
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, 
veiksmams pirminės žemės ūkio gamybos 
srityje gali būti skiriamos dotacijos, kurios 
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gali siekti 100% visų tinkamų finansuoti 
sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 452
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, 
veiksmams pirminės žemės ūkio gamybos 
srityje bus skiriamos dotacijos, kurios 
galės siekti iki 100% visų tinkamų 
finansuoti sąnaudų.

Or. en

Pakeitimas 453
Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pasirinkta kompensavimo norma 
taikoma visiems veiksmams, visų kvietimų 
teikti pasiūlymus programai 
„Horizontas 2020“ atvejais ir vienodai 
visiems veiksmo dalyviams. 
Kompensavimo normos veiksmų, kuriuose 
derinami moksliniai tyrimai ir veikla, 
minimi 22 straipsnio 5a ir 5b dalyse, 
atvejais nustatomos pagal kiekvienos 
veiklos pobūdį, kaip apibrėžta kiekvieno 
darbo dokumentų rinkinyje.

Or. en
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Pagrindimas

Didžiausia finansavimo norma, taikoma veiksmams, nustatyta 100 % arba iki 
70 %;veiksmams, pagal kuriuos derinama dviejų rūšių veikla, taip pat taikoma ši taisyklė. 
Siekiant aiškumo ir paprastumo, veikla, minima 22 straipsnio 5 dalyje, nustatoma 
konkrečiame darbo dokumentų rinkinyje. Be šio aiškumo, būtų pakenkta kvietimo teikti 
pasiūlymus tikslui ir labai smarkia sumažėtų mokslinių tyrimų centrų ir universitetų 
dalyvavimas kvietimuose teikti mišraus pobūdžio pasiūlymus.

Pakeitimas 454
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Visų valdymo veiklos, pavyzdžiui, 
koordinavimo, logistikos, organizavimo, 
konsultavimo valdymo klausimais ir 
priežiūra, išlaidų kompensavimas 
nustatomas specialiame darbo dokumentų
rinkinyje ir laikomas tiesioginių išlaidų 
kompensavimu, taip pat šiam 
kompensavimui taikomos taisyklės, kurios 
taikomos veiksmams, dėl kurių atsirado 
atitinkamos išlaidos, ir gali būti 
kompensuojama arba 100 %, arba iki 
70 % tų išlaidų. Suma, skirta pagal šį 
darbo dokumentų rinkinį valdymo 
išlaidoms, neviršija 7 % viso biudžeto, 
skirto veiksmui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir teisinį tikrumą dėl valdymo išlaidų kompensavimo, būtina šias 
išlaidas laikyti tiesioginėmis išlaidomis. Tai reikalinga ir siekiant užtikrinti tinkamą 
koordinavimo užduočių, kurios būtinos vykdant kai kurią veiklą, finansavimą.

Pakeitimas 455
Francesco De Angelis
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Dėl programos bendro finansavimo 
veiksmų darbo programoje nustatoma 
taikytina finansavimo norma. 
Atsižvelgiant į šį reglamentą ir 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas] [119] straipsnį, bendras 
finansavimas pagrįstais, darbo 
programoje nustatytais atvejais gali įgyti 
kaupiamojo finansavimo iš atskirų 
biudžeto eilučių formą nepažeidžiant tų 
pačių sąnaudų dvigubo finansavimo 
vengimo.

Or. it

Pagrindimas

Būtina aiškiai nustatyti bendro finansavimo sąlygas, ypač atsižvelgiant į taikomą normą ir 
galimą kaupiamąjį finansavimą.

Pakeitimas 456
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Dėl valdymo, sklaidos ir koordinavimo 
veiklos sąnaudų veiklą koordinuojantis 
dalyvis gauna papildomą maksimalią 
fiksuoto 7% tiesioginių finansuoti 
tinkamų sąnaudų dydžio normą, kad 
padengtų valdymo ir koordinavimo 
veiklos sąnaudas. Komisija nustato šioms 
išlaidoms regresinę sistemą, kad fiksuotas 
dydis visada būtų proporcingas bendroms 
veiksmo išlaidoms.

Or. en
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Pakeitimas 457

Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Visos valdymo išlaidos 
(koordinavimas, logistika, organizavimas, 
konsultavimas valdymo klausimais ir 
priežiūra) yra speciali visų išlaidų dalis 
kompensuojamos taikant tą pačią normą, 
kuri taikoma atitinkamo veiksmo 
tiesioginėms išlaidoms. Tokių išlaidų 
kompensavimas neviršija 7 % viso 
veiksmui skirto biudžeto.

Or. it

Pakeitimas 458
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Dėl valdymo ir koordinavimo veiklos 
sąnaudų veiklą koordinuojantis dalyvis 
gauna papildomą vienkartinę išmoką arba 
fiksuoto 7% visų tiesioginių finansuoti 
tinkamų sąnaudų dydžio normą, kad 
padengtų valdymo ir koordinavimo 
veiklos sąnaudas, kurios turi būti 
smulkiau išvardytos dotacijos susitarimo 
pavyzdyje.

Or. en

(Nuoroda į 57 pakeitimą; PE489.632v01-00)
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Pagrindimas

Skiriant vienkartinę išmoką, sudarančią 7 %, kompensacija susijusi tik su 7 % didžiausia 
norma, net jei faktinės išlaidos yra mažesnės. Dėl šios nuostatos užtikrinama prevencija dėl 
galimės, kad dalis koordinavimą vykdžiusios organizacijos išlaidų liks nepadengtos. Be to, 
administracinė (audito) našta, susijusi su vienkartine išmoka, daug mažesnė, nei 
kompensuojant faktines išlaidas. Visos tiesioginės tinkamos finansuoti išlaidos apima visų 
dalyvių išlaidas, o ne tik koordinavimą vykdžiusios organizacijos išlaidas.

Pakeitimas 459
Kent Johansson, Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Siekiant padengti veiksmo valdymo ir 
koordinavimo išlaidas, kiekvienam 
veiksmui skiriama papildoma vienkartinė 
išmoka, sudaranti 5 % visų tiesioginių 
tinkamų finansuoti išlaidų, 
neįskaičiuojant tiesioginių finansuoti 
tinkamų subrangos sąnaudų ir trečiųjų 
asmenų suteiktų išteklių, kurie
nenaudojami gavėjo patalpose, taip pat 
finansinės paramos tretiesiems asmenims. 
Ši vienkartinė išmoka valdoma 
konsorciumo nuožiūra.

Or. en

Pakeitimas 460
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Išlaidos, susijusios su projektų 
koordinatoriumi, koordinuojančiu 
programos „Horizontas 2020“ projektus, 
visiškai kompensuojamos ir gali siekti iki 



AM\909709LT.doc 37/96 PE492.763v03-00

LT

5 % visų tiesioginių projekto išlaidų. 
Kompensuojamos visos projekto rezultatų 
sklaidos išlaidos.

Or. nl

Pakeitimas 461
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nukrypstant nuo 5 dalies nuostatų, 
veiksmams žemės ūkio gamybos ir kaimo 
plėtros srityse, susijusiems su viešųjų 
gėrybių gaminimu, apimantys prototipų 
kūrimą, testavimą, demonstravimą, 
eksperimentinę plėtrą, bandomuosius 
projektus ir pateikimą į rinką, skiriamos 
dotacijos, padengiančios 100 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 462

Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Universitetai, mokslinio tyrimo ir 
technologijų organizacijos ir viešai 
finansuojamos institucijos ir įstaigos gali 
nuspręsti taikyti bendrųjų išlaidų 
apskaitos sistemas, ir tokiu atveju 
programos „Horizontas 2020“ dotacija 
neviršija 75 % visų išlaidų visų rūšių 
veiklai.
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Or. en

Pakeitimas 463
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šiame straipsnyje nustatomos 
kompensavimo normos taip pat taikomos 
veiksmams, kuriuose visas veiksmas ar jo 
dalis finansuojama nustatyto dydžio 
normomis, vienkartinėmis išmokomis ar 
taikant standartinius vieneto įkainius.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

22 straipsnio 3–6 dalis reikia perkelti į naują 22a straipsnį siekiant didesnio aiškumo.

Pakeitimas 464
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Šiame straipsnyje nustatomos 
kompensavimo normos taip pat taikomos 
veiksmams, kuriuose visas veiksmas ar jo 
dalis finansuojama nustatyto dydžio 
normomis, vienkartinėmis išmokomis ar 
taikant standartinius vieneto įkainius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 465
Gunnar Hökmark
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Siekiant padengti veiksmo valdymo ir 
koordinavimo išlaidas, kiekvienam 
veiksmui skiriama papildoma vienkartinė 
išmoka, sudaranti 5 % visų tiesioginių 
tinkamų finansuoti išlaidų, 
neįskaičiuojant tiesioginių finansuoti 
tinkamų subrangos sąnaudų ir trečiųjų 
asmenų suteiktų išteklių, kurie 
nenaudojami gavėjo patalpose, taip pat 
finansinės paramos tretiesiems asmenims. 
Ši vienkartinė išmoka valdoma 
konsorciumo nuožiūra.

Or. en

Pakeitimas 466
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Patvirtinimo procese, kuris taikomas 
dalyvio tipui patvirtinti ir patikrinti, kuo 
dažniau pasitelkiami unikalios 
registracijos priemonės įrašai, įskaitant 
dalyvių identifikacijos kodą.. Pakartotinis 
tvirtinimas ankstesnėse bendrosiose 
programose patvirtintiems subjektams 
nebūtinas, išskyrus atvejus, kai pasikeitė 
subjekto teisinis statusas arba, mažųjų ir 
vidutinių įmonių atveju, įmonė išsiplėtė ir 
nebeatitinka mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms taikomų reikalavimų.

Or. en
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Pakeitimas 467
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Išlaidos, susijusios su konsorciumo 
koordinavimu, gali būti kompensuojamos 
taikant papildomą fiksuoto 7 % visų 
tiesioginių finansuoti tinkamų išlaidų 
dydžio normą.

Or. de

Pagrindimas

Tai atitinka kompensavimo sistemą, taikoma konsorciumų valdymo ir koordinavimo išlaidoms 
pagal 6-ąją bendrąją mokslinių tyrimų programą. Jei nebus patrauklių kompensavimo 
taisyklių, konsorciumų valdymo ir koordinavimo užduotis bus dar mažiau patraukli.

Pakeitimas 468
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Kai projektai baigiami nepanaudojus 
viso biudžeto arba neišleidus visų lėšų, 
skirtų projektui, Komisija nustato 
tinkamas priemones, pagal kurias galima 
grąžinti pinigus į programos 
„Horizontas 2020“ biudžetą.

Or. en

Pakeitimas 469
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Viešųjų ar ne pelno institucijų atveju, 
programos „Horizontas 2020“ dotacija 
turėtų neviršyti 100 % visų finansuoti 
tinkamų sąnaudų visų rūšių veiksmams, 
nes nėra bendro finansavimo galimybių.

Or. en

Pakeitimas 470
Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22 a straipsnis
Didžiausios kompensavimo normos

1. „Horizonto 2020“ dotacija gali siekti iki 
100 % finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, nepažeidžiant bendro 
finansavimo principo.
2. „Horizonto 2020“ dotacija neviršija 70 
% visų finansuoti tinkamų veiksmo 
sąnaudų, kai:
a) veiksmus didžiąja dalimi sudaro 
prototipų kūrimas, testavimas, 
demonstravimas, eksperimentinė plėtra, 
bandomieji projektai, pateikimas į rinką;
b) programos bendrai finansuojami 
veiksmai.
3. Visoms finansuojamoms veiksmo 
veikloms taikoma vienoda finansuoti 
tinkamų sąnaudų kompensavimo norma. 
Didžiausia norma nustatoma darbo 
programoje arba darbo plane.
4. Šiame straipsnyje nustatomos 
kompensavimo normos taip pat taikomos 
veiksmams, kuriuose visas veiksmas ar jo 
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dalis finansuojama nustatyto dydžio 
normomis, vienkartinėmis išmokomis ar 
taikant standartinius vieneto įkainius.

Or. en

Pagrindimas

22 straipsnio 3–6 dalis reikia perkelti į naują 22a straipsnį siekiant didesnio aiškumo.

Pakeitimas 471
Vittorio Prodi
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąlygos, kuriomis sąnaudos tinkamos 
finansuoti, apibrėžtos Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/ [Finansinis reglamentas, 
deleguotasis reglamentas] X straipsnyje. 
Pagal šio reglamento ir dotacijos 
susitarimo nuostatas sąnaudos, kurias 
pagal veiksmą patyrė tretieji asmenys, gali 
būti tinkamos finansuoti.

1. Tam, kad būtų laikomos 
finansuotinomis, tiesioginės veiklos 
vykdymo išlaidos turi atitikti tokias 
sąlygas:

i) jos turi būti patirtos įgyvendinant 
veiksmą, turi apimti visas išlaidas 
atlyginimams ir išlaidas mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai, kurios laikomos 
tiesioginėmis išlaidomis, išskyrus 
galutines ataskaitas, jei tai numatyta 
dotacijos susitarime;
ii) jos turi būti apibrėžtos kaip faktinės 
išlaidos laikantis dalyvių įprastų apskaitos 
ir valdymo principų bei praktikos;
iii) dalyviams bus leista taikyti normas, 
kurias patvirtino nacionalinės institucijos 
panašiai veiklai, su sąlyga, kad 
nepriklausomas auditorius yra patvirtinęs 
metodiką;
iv) jos turi būti panaudotos tik veiksmo 
tikslams ir tikėtiniems tų veiksmų 
rezultatams pasiekti ir laikantis 
ekonomijos, efektyvumo ir veiksmingumo 
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principų;
v) jos turi būti įtrauktos į dalyvių apskaitą, 
o trečiųjų šalių įnašo atveju – į trečiųjų 
šalių apskaitą;
vi) pagal išlaidas turi būti užtikrinta, kad 
visiems darbuotojams taikomas 
nediskriminavimo principas.

Or. en

Pagrindimas

Sąnaudų tinkamumas finansuoti turi būti teisiškai aiškus. Nors finansinis reglamentas dar 
nepatvirtintas, būtinas išlaidų tinkamumo apibrėžimas siekiant suteikti tvirtą pagrindą 
finansavimo normoms nustatyti. Supaprastinimo tikslais dotacijų gavėjams bus leista taikyti 
normas, kurias patvirtino nacionalinės institucijos panašiai veiklai, su sąlyga, kad 
nepriklausomas auditorius yra patvirtinęs metodiką.

Pakeitimas 472
Vicky Ford, Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąlygos, kuriomis sąnaudos tinkamos 
finansuoti, apibrėžtos Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/ [Finansinis reglamentas, 
deleguotasis reglamentas] X straipsnyje. 
Pagal šio reglamento ir dotacijos 
susitarimo nuostatas sąnaudos, kurias pagal 
veiksmą patyrė tretieji asmenys, gali būti 
tinkamos finansuoti.

1. Sąlygos, kuriomis sąnaudos tinkamos 
finansuoti, apibrėžtos Reglamento (ES) 
Nr. XXXX/ [Finansinis reglamentas, 
deleguotasis reglamentas] X straipsnyje. 
Pagal šio reglamento ir dotacijos 
susitarimo nuostatas sąnaudos, kurias pagal 
veiksmą patyrė tretieji asmenys, gali būti 
tinkamos finansuoti. Išlaidos, susijusios su 
vidaus arba bendrų patalpų ir įrangos 
naudojimu bei bendru naudojimusi 
paslaugomis, taip pat gali būti tinkamos 
finansuoti pagal šio reglamento 
nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

dalyviai paaiškino, kad pagal ankstesnes finansines programas siekiant gauti išlaidų 
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kompensaciją jie turėjo pasitelkti trečiąją šalį, kad turėtų sąskaitą faktūrą, pagal kurią galėjo 
pateikti reikalaudami kompensuoti išlaidas, nors naudotis vidaus patalpomis daugeliu atveju 
būtų buvę paprasčiau ir pigiau.

Pakeitimas 473
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Išlaidų personalui atveju, tiesioginiai 
mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos 
laikomi tinkamais finansuoti, jei 
atitinka(ir tik tokiu mastu, kokiu atitinka) 
šiuos kriterijus:
a) mokesčiai yra privalomi pagal 
taikytinus įstatymus arba sektorių 
susitarimus, arba tampa privalomi dėl 
priemonių, pagrįstų šiais įstatymais ir 
susitarimais;
b) šios išlaidos gali būti tiesiogiai arba 
netiesiogiai susietos su atlyginimu 
personalui;
c) šios išlaidos įtrauktos į apskaitą pagal 
atitinkamo dalyvio įprastus apskaitos 
principus;
d) šios išlaidos faktiškai patirtos projekto 
įgyvendinimo laikotarpiu ir atitinkamos 
sumos buvo sumokėtos arba bus 
sumokėtos vėliau privaloma tvarka ir 
atsispindi dotacijos gavėjo sąskaitoje.

Or. en

Pagrindimas

Jei pagal finansinį reglamentą dotacijos gavėjo išlaidos nuolatiniams darbuotojams 
nelaikomos tinkamomis finansuoti, reikės jas įtraukti į dalyvavimo taisykles kaip išimtį, pagal 
kurią nukrypstama nuo finansinio reglamento nuostatų, susijusių su šiuo klausimu. 
Atsižvelgiant į sunkumus, kurių patyrė dalyviai dėl ankstesnių mokslinių tyrimų, technologijų 
plėtros ir demonstracinės veiklos programų, būtina dalyvavimo taisyklėse sukurti tikslesnį 
teisinį pagrindą, susijusį su šių išlaidų tinkamumu finansuoti.
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Pakeitimas 474
Judith A. Merkies

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atitinkamos projekto išlaidos, 
susijusios su įrangos, medžiagų ar (kitų) 
gamybos priemonių, reikalingų projektui 
įgyvendinti, pirkimu, tinkamos finansuoti 
teikiant subsidijas nuo pirmosios mėnesio, 
einančio po formalaus projekto paraiškų 
pateikimo galutinio termino datos, dienos.

Or. nl

Pakeitimas 475
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 
laikomas tinkančiomis finansuoti 
išlaidomis, jei lėšų gavėjui šios išlaidos 
negali būti kompensuojamos pagal 
nacionalinius įstatymus. 

Or. en

Pakeitimas 476
Patrizia Toia

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

2a. Pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį 
pagal nacionalinės teisės aktus moka 
paramos gavėjas ir kuris negali būti jam 
grąžintas, taip pat oro uosto mokesčių 
rinkliavos, visi mokesčiai ir rinkliavos, 
susiję su personalu, laikomas finansuoti 
tinkamomis išlaidomis. Išimties tvarka 
išlaidos konsultantams gali būti laikomos 
išlaidomis personalui, jei atitinka sąlygas, 
nustatytas dotacijos susitarimo pavyzdyje.

Or. en

Pagrindimas

PVM įtraukimas į finansuoti tinkamas sąnaudas yra Parlamento pranešimo dėl Finansinio 
reglamento dalis (117a straipsnio 3c dalis) ir šiuo metu yra trišalių derybų tema. Programoje 
„Horizontas 2020“ būtini supaprastinimai, taigi aiškus tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas 
turėtų būti tinkamas.

Pakeitimas 477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Išlaidos, pagal kurias sudaromos 
galimybės geriau derinti privatų ir 
profesinį gyvenimą arba palengvinamas 
moterų mokslininkių dalyvavimas per visą 
projekto gyvavimo laiką, laikomos 
tinkamomis finansuoti netaikant visų 
tinkamų finansuoti išlaidų mažinimo.

Or. en

Pakeitimas 478
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Išlaidos, pagal kurias sudaromos 
galimybės geriau derinti privatų ir 
profesinį gyvenimą arba palengvinamas 
moterų mokslininkių dalyvavimas per visą 
projekto gyvavimo laiką, laikomos 
tinkamomis finansuoti netaikant visų 
tinkamų finansuoti išlaidų mažinimo.

Or. en

Pakeitimas 479
Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį 
pagal nacionalinės teisės aktus moka 
paramos gavėjas ir kuris negali būti jam 
grąžintas, laikomas finansuoti 
tinkamomis sąnaudomis.

Or. it

Pagrindimas

Pinigų gavėjas turėtų turėti teisę gauti finansavimą dėl su PVM susijusių išlaidų.

Pakeitimas 480
Luigi Berlinguer

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

2a. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir 
bet koks kitas tiesioginis mokestis, kurį 
pagal nacionalinės teisės aktus moka 
paramos gavėjas ir kuris negali būti jam 
grąžintas, laikomas finansuoti 
tinkamomis sąnaudomis.

Or. en

Pakeitimas 481
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei šias išlaidas padengia dalyviai, 
išlaidos, susijusios su mokslininkų ir 
inovatorių darbo ir asmeninio gyvenimo 
derinimu per visą projekto gyvavimo 
laiką, laikomos tinkamomis finansuoti 
netaikant visų tinkamų finansuoti išlaidų 
mažinimo.

Or. en

Pagrindimas

Jei išlaidas, susijusias su darbo ir asmeninio gyvenimo derinimu, turi padengti darbdavys, 
šios išlaidos taip pat turėtų būti kompensuojamos pagal programą „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 482
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei leidiniai, parengti pagal programą 
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„Horizontas 2020“, turi būti skelbiami 
viešam naudojimui ir formatu, kuriuo 
naudojantis galima skaityti nemokamai, 
leidybos išlaidos gali būti apibrėžiamos 
kaip tinkamos finansuoti išlaidos.

Or. en

Pakeitimas 483
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 
laikomas tinkančiomis finansuoti 
išlaidomis, jei lėšų gavėjui šios išlaidos 
negali būti kompensuojamos pagal 
nacionalinius įstatymus.

Or. en

Pakeitimas 484
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 a straipsnis
Tiesioginės sąnaudos

Tiesioginės sąnaudos nustatomos pagal 
dalyvio įprastą apskaitos praktiką.

Or. en
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Pakeitimas 485
Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 % 
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 % 
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims. Ši fiksuota norma 
padidinama iki 40 % tais atvejais, kai 
veiksmus didžiąja dalimi sudaro veikla, 
minima 22 straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 486
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 % 
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos pagal taisykles, 
taikomas pagal Septintąją pagrindų 
programą.

Or. en
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Pakeitimas 487
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 % 
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos pagal 
apskaičiavimus, atliktus pagal dalyvio 
įprastus apskaitos principus ir valdymo 
praktiką. Apskaičiavimai turi būti pagrįsti 
sąnaudomis, kurias dalyvis iš tiesų patyrė 
ir kurios įrašytos gavėjo sąskaitose. 

Or. en

Pakeitimas 488
Vittorio Prodi, Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 %
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos kompensuojamos visoms 
tinkamoms finansuoti sąnaudoms pritaikant 
30 % vienodo dydžio normą, 
neįskaičiuojant trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

Or. en

Pagrindimas

Fiksuota 20 % norma padidinama iki 30 % siekiant užtikrinti finansavimo tęstinumą tarp 
Septintosios pagrindų programos ir programos „Horizontas 2020“ panašios veiklos, 
sudarant ilgalaikio dalyvavimo galimybę. Pagrindinę netiesioginių sąnaudų dalį sudaro 
sąnaudos žmogiškiesiems ištekliams. Tiesioginės tinkamos finansuoti subrangos sąnaudos 
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įtraukiamos į apskaičiavimus, nes veiklai pramonės srityje jos yra svarbi dalis, sąnaudos 
patiriamos tiekimo tinkle per visą projekto laiką ir sudaro tik sąnaudas, kurias patiria 
gavėjas.

Pakeitimas 489
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 %
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 %
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
finansuoti tinkamų subrangos sąnaudų ir 
trečiųjų asmenų suteiktų išteklių, kurie 
nenaudojami gavėjo patalpose, taip pat 
finansinės paramos tretiesiems asmenims.

Or. fr

Pakeitimas 490
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 %
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 30 %
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

Or. de
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Pakeitimas 491
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 %
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 30 %
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

Or. de

Pagrindimas

30 % vienodo dydžio visų tiesioginių tinkamų finansuoti sąnaudų norma tinkamesnė, nei 
Komisijos siūlyta 20 % norma. Net institucijoms, kurių netiesioginės sąnaudos didelės, 
dalyvavimas tampa patrauklus, kai taikoma 30 % norma ir kartu padengiama 100 % tinkamų 
finansuoti sąnaudų.

Pakeitimas 492
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 %
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 50 %
vienodo dydžio normą universitetams, 
mokslinių tyrimų organizacijoms, 
mokslinių tyrimų centrams ir MVĮ ir 20 % 
normą pramonės sektoriui. Ši norma 
nustatoma neįskaičiuojant tiesioginių 
finansuoti tinkamų subrangos sąnaudų ir 
trečiųjų asmenų suteiktų išteklių, kurie 
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nenaudojami gavėjo patalpose, taip pat 
finansinės paramos tretiesiems asmenims

Or. en

Pagrindimas

Šie apskaičiavimai yra orientaciniai ir reikėtų juos toliau išnagrinėti bendradarbiaujant su 
Europos Komisija ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, siekiant užtikrinti atitiktį tikslams ir 
principams, nustatytiems 22 straipsnyje.

Pakeitimas 493
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 20 %
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

1. Netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 30 %
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

Or. en

Pagrindimas

Netiesioginės sąnaudos daro poveikį įmonių bendram biudžetui ir ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių, tas poveikis siekia per 50 %. taigi siekiant nebausti įmonių, ypač MMVĮ, siūloma 
padidinti vienodą normą, pagal kurią nustatomos tinkamos finansuoti sąnaudos, iki 30 % 
atitinkamų tiesioginių tinkamų finansuoti sąnaudų.

Pakeitimas 494
Christian Ehler, Paul Rübig

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

1a. Kitu nei 1 dalyje nurodyta atveju 
paramos gavėjas gali pasirinkti nustatyti 
savo netiesiogines finansuoti tinkamas 
sąnaudas pagal faktiškai patirtas 
netiesiogines sąnaudas, kurios tiesiogiai 
susijusios su projektui skirtomis 
finansuoti tinkamomis sąnaudomis, 
remdamasis paramos gavėjo įprasta 
sąnaudų apskaitos praktika. Tokiu atveju 
taikomos visų apskaičiuotų sąnaudų 
kompensavimo normos, nustatytos 22 
straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 495
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kitu nei 1 dalyje nurodyta atveju 
paramos gavėjas gali pasirinkti nustatyti 
savo netiesiogines finansuoti tinkamas 
sąnaudas pagal faktiškai patirtas 
netiesiogines sąnaudas, kurios tiesiogiai 
susijusios su projektui skirtomis 
finansuoti tinkamomis tiesioginėmis 
sąnaudomis, remdamasis paramos gavėjo 
įprasta sąnaudų apskaitos praktika. 
Atitinkamai, taikomos kompensavimo 
normos, nustatytos 22 straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 496
Teresa Riera Madurell
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
netiesioginės sąnaudos gali būti 
deklaruojamos kaip faktiškai patirtos 
sąnaudos, susijusios su finansuoti 
tinkamomis tiesioginėmis sąnaudomis, 
kurias ne pelno juridiniai asmenys 
priskyrė projektui pagal analitines 
sąskaitas ir išsamias sąnaudų paskirstymo 
sistemas. Tokiu atveju taikomos visų 
apskaičiuotų sąnaudų kompensavimo 
normos, nustatytos 22 straipsnio 3 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 497
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kitu atveju gavėjas gali pasirinkti, kad 
netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 30 % 
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

Or. en

Pakeitimas 498
Vittorio Prodi
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Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Veiksmų, minimų 22 straipsnio 5 
dalyje, atveju netiesioginės tinkamos 
finansuoti sąnaudos kompensuojamos 
visoms tinkamoms finansuoti sąnaudoms 
pritaikant 40 % vienodo dydžio normą, 
neįskaičiuojant trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginių sąnaudų finansavimo lygio padidinimas iki 40 % pagrindžiamas veiksmų, 
apibrėžtų 5 dalyje, pobūdžiu, šioje dalyje nustatytos didelės sąnaudos testavimo įrangai, 
sertifikavimui ir eksperimentinę infrastruktūros plėtrą.

Pakeitimas 499
Bernd Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
dalyvis kitu atveju gali prašyti 
kompensuoti netiesiogines sąnaudas 
naudodamasis įprastine sąnaudų 
apskaitos praktika (visų sąnaudų 
apskaičiavimus). 

Or. de

Pagrindimas

Kol kas Komisija pritaria visų sąnaudų apskaičiavimui kaip sąnaudų apskaičiavimo metodui. 
Siekiant išlaikyti tęstinumą, turėtų išlikti galimybė taikyti visų išlaidų apskaičiavimą.
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Pakeitimas 500
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kai numatyta 
darbo programoje ar darbo plane, 
netiesioginės sąnaudos gali būti 
deklaruotos kaip vienkartinė išmoka ar 
standartinis vieneto įkainis.

2. Nukrypstant nuo 1 ir 1a dalių, kai 
numatyta darbo programoje ar darbo plane, 
netiesioginės sąnaudos gali būti 
deklaruotos kaip vienkartinė išmoka ar 
standartinis vieneto įkainis.

Or. en

Pakeitimas 501
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, 
netiesioginės tinkamos finansuoti 
sąnaudos MVĮ ir ne pelno juridiniams 
asmenims nustatomos visoms tinkamoms 
finansuoti sąnaudoms pritaikant 35 % 
vienodo dydžio normą, neįskaičiuojant 
tiesioginių finansuoti tinkamų subrangos 
sąnaudų ir trečiųjų asmenų suteiktų 
išteklių, kurie nenaudojami gavėjo 
patalpose, taip pat finansinės paramos 
tretiesiems asmenims.

Or. en

Pakeitimas 502
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

2a. Institucijoms, kurios akivaizdžiai 
parodė, kad įdiegusios tikslias analitines 
apskaitos sistemas, netiesioginės 
sąnaudos gali būti pagrįstos tikromis 
institucijų pridėtinėmis sąnaudomis, 
taikant iki 60 % didžiausią normą.

Or. en

Pakeitimas 503
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

24a straipsnis
Visų sąnaudų apskaičiavimas

Projekto dalyviai, kurie taiko analitines 
apskaitos sistemas ir todėl gali priskirti 
projektui netiesioginių sąnaudų dalį, gali 
reikalauti kompensuoti savo tiesiogines ir 
netiesiogines sąnaudas remdamiesi iš 
tiesų patirtomis sąnaudomis. 
Kompensavimas turi būti pagrįstas. Šiuo 
atveju Sąjungos įnašas priemonėms, 
nurodytoms 22 straipsnio 4 dalyje, siekia 
75 % visų finansuoti tinkamų sąnaudų 
universitetams, mokslinio tyrimo 
institucijoms, ne pelno organizacijoms ir 
MVĮ ir iki 50 % kitiems dalyviams.

Or. de

Pagrindimas

Tai atitinka maksimalias finansavimo ribas pagal Septintąją pagrindų programą. Alternatyva 
apskaičiuoti sąnaudas remiantis iš tiesų patirtų sąnaudų pagrindu atrodo pagrįsta 
atsižvelgiant į nemažas pastangas, kurias padėjo daug institucijų ir įmonių, siekdamos taikyti 
šį modelį Septintojoje pagrindų programoje.
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Pakeitimas 504
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metų darbo valandos Darbo laiko apskaičiavimas

Or. fr

Pakeitimas 505
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos 
gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
atliekančių veiksme numatytą darbą, 
faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia 
faktinių darbo valandų įrodymą, paprastai 
iš laiko registravimo sistemos.

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos 
gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
atliekančių veiksme numatytą darbą, 
faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia 
faktinių darbo valandų įrodymą, paprastai 
iš laiko registravimo sistemos. Suma, 
tinkama kompensuoti, uždirbta per 
asmens, tiesiogiai atliekančio darbą pagal 
veiksmą, faktiškai išdirbtą valandą, 
vienoda visoms valstybėms narėms ir ją 
nustato Komisija.

Or. ro

Pakeitimas 506
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos 
gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
atliekančių veiksme numatytą darbą, 
faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia 
faktinių darbo valandų įrodymą, paprastai 
iš laiko registravimo sistemos.

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos 
gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
atliekančių veiksme numatytą darbą, 
faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia 
faktinių darbo valandų įrodymą, paprastai
iš laiko registravimo sistemos. Trečiosios 
šalys, vykdančios projektą gavėjo 
patalpose, gali reikalauti sumokėti už 
valandas, kurias faktiškai dirbo projekto 
darbą.

Or. en

Pakeitimas 507
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos 
gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
atliekančių veiksme numatytą darbą, 
faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia 
faktinių darbo valandų įrodymą, paprastai
iš laiko registravimo sistemos.

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos 
gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
atliekančių veiksme numatytą darbą, 
faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia 
faktinių darbo valandų įrodymą iš dalyvio 
nuosavos oficialios laiko registravimo 
sistemos.

Or. en

Pakeitimas 508
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos 
gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos 
gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
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atliekančių veiksme numatytą darbą, 
faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia 
faktinių darbo valandų įrodymą, paprastai 
iš laiko registravimo sistemos.

atliekančių veiksme numatytą darbą, 
faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia 
faktinį per metus išdirbto laiko įrodymą, 
paprastai iš registravimo sistemos, įdiegtos 
remiantis apskaitos metodais, kuriuos 
paprastai taiko kiekvienas gavėjas.

Or. fr

Pakeitimas 509
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos 
gali apimti tik asmenų, tiesiogiai 
atliekančių veiksme numatytą darbą, 
faktiškai dirbtas valandas. Dalyvis pateikia 
faktinių darbo valandų įrodymą, paprastai 
iš laiko registravimo sistemos.

1. Finansuoti tinkamos personalo sąnaudos 
gali apimti asmenų, tiesiogiai atliekančių 
veiksme numatytą darbą, dirbtas valandas.

Or. en

Pakeitimas 510
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmenų, kurie dirba vien tik veiksmui, 
darbo laiko registruoti nereikalaujama. 
Tokiais atvejais dalyvis pasirašo 
deklaracija, kuria patvirtina, kad tas 
asmuo dirbo vien tik veiksmui.

2. Metų darbo valandų skaičius, kurį gali 
naudoti gavėjas, nustatomas taip:

a) pagal Komisijos pateiktą standartinį 
laiką,
b) pagal gavėjo pateiktą standartinį laiką, 
dėl kurio pritarė Komisija, 
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c) pagal faktines darbo valandas.

Or. en

Pakeitimas 511
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Asmenų, kurie dirba vien tik veiksmui, 
darbo laiko registruoti nereikalaujama. 
Tokiais atvejais dalyvis pasirašo 
deklaracija, kuria patvirtina, kad tas asmuo 
dirbo vien tik veiksmui.

2. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pakeitimas 512
Luigi Berlinguer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Dalyvis pateikia darbo valandų 
įrodymą, paprastai iš laiko registravimo 
sistemos. Asmenų, kurie dirba vien tik 
veiksmui, darbo laiko registruoti 
nereikalaujama. Tokiais atvejais dalyvis 
pasirašo deklaracija, kuria patvirtina, kad 
tas asmuo dirbo vien tik veiksmui.

Or. en

Pakeitimas 513
Alyn Smith
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Paramos gavėjas sugeba naudoti tą 
patį netiesioginių finansuoti tinkamų 
sąnaudų deklaravimo metodą visiems 
veiksmams pagal „Horizontą 2020“, kur 
jis dalyvauja.

Or. en

Pakeitimas 514
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, taip pat metų darbo valandų 
skaičius, naudotinas darbuotojų 
valandiniams įkainiams apskaičiuoti.

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, ir šiuo tikslu gali reikėti 
pateikti tik vieną dokumentą, kuriame 
universitetas / juridinis asmuo deklaruoja, 
kokiu mastu mokslininkai / dalyvis 
dalyvavo projekte. Metų darbo valandų 
skaičius, naudotinas darbuotojų 
valandiniams įkainiams apskaičiuoti, 
pagrįstas kiekvieno dalyvio nuosavais 
įprastais apskaitos ir valdymo principais ir 
atitinkamomis nacionalinėmis taisyklėmis 
ir gali būti išreikštas kaip darbo laiko 
dalis procentais.

Or. en

Pakeitimas515
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis



AM\909709LT.doc 65/96 PE492.763v03-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, taip pat metų darbo valandų 
skaičius, naudotinas darbuotojų 
valandiniams įkainiams apskaičiuoti.

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Darbo valandos turi būti nustatomos pagal standartinius gavėjo apskaitos principus 
atsižvelgiant į einamąjį našumą. Jei darbo valandos įrašytos į dotacijos susitarimą, konkretus 
asmeninis valandinis įkainis, taikomas kiekvienam asmens arba skyriaus projektui, turėtų būti 
apskaičiuojamas visiems projekto vykdymo trukmės metams. Taip gali atsirasti lygiagrečiai 
nustatyti vieno asmens arba skyriaus valandiniai įkainiai, taikomi per vienus finansinės 
apskaitos metus. Taip ne supaprastinama, tai painiava, skatinanti klaidas, todėl tokios 
situacijos reikia išvengti.

Pakeitimas 516
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, taip pat metų darbo valandų 
skaičius, naudotinas darbuotojų 
valandiniams įkainiams apskaičiuoti.

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, taip pat galimybė 
apskaičiuoti darbuotojų valandinius 
įkainius remiantis nustatytu metų darbo 
valandų skaičiumi.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išaiškinimo ir lankstumo, nes originaliame dokumente nurodyta, kad kiekvienam 
projekto dalyvio taikomas tas pats valandų skaičius.

Pakeitimas 517
Hermann Winkler
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, taip pat metų darbo valandų 
skaičius, naudotinas darbuotojų 
valandiniams įkainiams apskaičiuoti.

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, taip pat metų darbo valandų 
skaičius, naudotinas darbuotojų 
valandiniams įkainiams apskaičiuoti. Taip 
pat gali būti taikoma įprasta dalyvio 
apskaitos praktika.

Or. de

Pakeitimas 518
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, taip pat metų darbo valandų 
skaičius, naudotinas darbuotojų 
valandiniams įkainiams apskaičiuoti.

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, taip pat metų darbo valandų 
skaičius, naudotinas darbuotojų 
valandiniams įkainiams apskaičiuoti, kai 
dalyvio šalyje nacionalinės valdžios 
institucijos arba nacionalinės 
finansavimo institucijos nėra priėmę 
normų dėl dalyvio metų darbo valandų 
skaičiaus.

Or. de

Pakeitimas 519
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, taip pat metų darbo valandų 
skaičius, naudotinas darbuotojų 
valandiniams įkainiams apskaičiuoti.

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs darbo laiko registravimo 
sistemos reikalavimai.

Or. fr

Pakeitimas 520
Luigi Berlinguer
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai, taip pat metų darbo valandų 
skaičius, naudotinas darbuotojų 
valandiniams įkainiams apskaičiuoti.

3. Dotacijos susitarime nurodomi 
minimalūs laiko registravimo sistemos 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 521
Patrizia Toia
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Metų išdirbtos valandos nustatomos 
pagal įprastą paramos gavėjo apskaitos 
praktiką, priimtą pagal oficialius vidaus 
aktus, atitinkančius nacionalinius 
įstatymus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant iš tiesų supaprastinti procedūras, išvengti ginčų su auditoriais ir užtikrinti praktikos 
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priimtinumą, visi sprendimai turi būti priimti vidaus aktais ir turi atitikti nacionalinius 
įstatymus.

Pakeitimas 522
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Algos negaunančių mažųjų ir vidutinių 
įmonių savininkų ir fizinių asmenų 
personalo išlaidos

Išlaidos personalui

Or. en

Pakeitimas 523
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Algos negaunančių mažųjų ir vidutinių 
įmonių savininkų ir fizinių asmenų 
personalo išlaidos

Išlaidos personalui

Or. en

Pakeitimas 524
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be atlyginimo dirbantys mažųjų ir 
vidutinių įmonių savininkai ir kiti be 
atlyginimo dirbantys fiziniai asmenys gali 

Išlaidos personalui gali būti nustatytos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais.
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prašyti personalo išlaidų remdamiesi 
standartiniais vieneto įkainiais.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė apskaičiuoti išlaidas personalui remiantis standartiniais vieneto įkainiais turėtų 
būti taikoma visam „Horizontui 2020“, kaip būdas įgyvendinti pasiūlymą sumažinti 
neatitikimus tarp mokslininkų atlyginimo, įgyvendinti bendrą mokslininkų rinką ir paversti 
protų nutekėjimą „protų apytaka“.

Pakeitimas 525
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be atlyginimo dirbantys mažųjų ir 
vidutinių įmonių savininkai ir kiti be 
atlyginimo dirbantys fiziniai asmenys gali 
prašyti personalo išlaidų remdamiesi 
standartiniais vieneto įkainiais.

Išlaidos personalui gali būti nustatytos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais.

Or. en

Pakeitimas 526
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be atlyginimo dirbantys mažųjų ir 
vidutinių įmonių savininkai ir kiti be 
atlyginimo dirbantys fiziniai asmenys gali 
prašyti personalo išlaidų remdamiesi
standartiniais vieneto įkainiais.

Išlaidos personalui gali būti nustatytos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais.

Or. en
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Pakeitimas 527
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[Finansinis reglamentas] X straipsnį 
Komisija gali nustatyti standartinių vieneto 
įkainių nustatymo metodiką, pagrįstą:

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[Finansinis reglamentas] X straipsnį 
Komisija gali nustatyti standartinių vieneto 
įkainių nustatymo metodiką, pagrįstą:

a) statistiniais duomenimis ar panašiomis 
objektyviomis priemonėmis;

a) statistiniais duomenimis ar panašiomis 
objektyviomis priemonėmis;

b) audituoti tinkama dalyvio istorine 
informacija.

b) audituoti tinkama dalyvio istorine 
informacija.

Susitarus dėl įkainių, netaikomas 
reikalavimas patvirtinti standartinius 
vieneto įkainius, kurie buvo faktiškai 
taikyti. 

Or. en

Pagrindimas

Standartiniai vieneto įkainiai neturėtų būt vėl svarstomi atgaline data, kai Komisija ir 
dalyviai jau susitarė dėl jų anksčiau.

Pakeitimas 528
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) audituoti tinkama dalyvio istorine 
informacija.

b) audituoti tinkama dalyvių istorine 
informacija.

Or. ro
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Pakeitimas 529
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tiesioginės finansuoti tinkamos 
personalo sąnaudos gali būti padengtos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais, 
nustatytais pagal įprastinę dalyvio 
sąnaudų apskaičiavimo praktiką, kai 
atitinka visus šiuos kriterijus:

2. Tiesioginės finansuoti tinkamos 
personalo sąnaudos gali būti padengtos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais, 
taikomais kaip nustatyti vidutiniai 
įkainiai, kuriuos Komisija kasmet 
atnaujina. Skirtingoms šalims nustatomi 
skirtingi įkainiai taikant koregavimo 
koeficientus pagal atitinkamos šalies 
pragyvenimo išlaidas. Standartiniai 
vieneto įkainiai atitinka visus šiuos 
kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 530
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tiesioginės finansuoti tinkamos 
personalo sąnaudos gali būti padengtos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais, 
nustatytais pagal įprastinę dalyvio 
sąnaudų apskaičiavimo praktiką, kai
atitinka visus šiuos kriterijus:

2. Tiesioginės finansuoti tinkamos 
personalo sąnaudos gali būti padengtos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais, 
taikomais kaip nustatyti vidutiniai 
įkainiai, kuriuos Komisija kasmet 
atnaujina. Skirtingoms šalims nustatomi 
skirtingi įkainiai taikant koregavimo 
koeficientus pagal atitinkamos šalies 
pragyvenimo išlaidas. Standartiniai 
vieneto įkainiai atitinka visus šiuos 
kriterijus:

Or. en
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Pagrindimas

Galimybė apskaičiuoti išlaidas personalui remiantis standartiniais vieneto įkainiais turėtų 
būti taikoma visam „Horizontui 2020“, kaip būdas įgyvendinti pasiūlymą sumažinti 
neatitikimus tarp mokslininkų atlyginimo, atsižvelgiant ne tik į jų kompetencijas, bet ir į 
tarpvalstybinį projektų pobūdį. Toks modelis padėtų įgyvendinti bendrą mokslininkų rinką ir 
paversti protų nutekėjimą „protų apytaka“. Paprastas modelis jau naudotas Septintojoje 
bendrojoje programoje MVĮ savininkams, kurie negauna atlyginimo, gali būti naudojamas 
kaip tokio modelio vystymo pradžia.

Pakeitimas 531
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tiesioginės finansuoti tinkamos 
personalo sąnaudos gali būti padengtos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais, 
nustatytais pagal įprastinę dalyvio 
sąnaudų apskaičiavimo praktiką, kai 
atitinka visus šiuos kriterijus:

2. Tiesioginės finansuoti tinkamos 
personalo sąnaudos gali būti padengtos 
remiantis standartiniais vieneto įkainiais, 
taikomais kaip vidutiniai įkainiai, kuriuos 
Komisija kasmet atnaujina. Skirtingoms 
šalims nustatomi skirtingi įkainiai taikant 
koregavimo koeficientus pagal 
atitinkamos šalies pragyvenimo išlaidas. 
Standartiniai vieneto įkainiai atitinka visus 
šiuos kriterijus:

Or. en

Pakeitimas 532
András Gyürk

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos 
remiantis dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 

Išbraukta.
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biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 533
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos 
remiantis dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 534
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos 
remiantis dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 535
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas;

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
standartiniais vieneto įkainiais, kuriuos 
nustatė Komisija visoms valstybėms 
narėms;

Or. ro

Pakeitimas 536
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas;

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis;

Or. en

Pakeitimas 537
Jean-Pierre Audy
Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
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dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas;

dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis;

Or. en

Pagrindimas

Gavėjams turi būti užtikrinta, kad jų standartiniai vieneto įkainiai būtų priimti, kai pagrįsti ir 
apskaičiuojami pagal jų įprastus apskaitos principus ir valdymo praktiką. Kitu atveju jie 
turėtų nustatyti ir išlaikyti antrą, kartu su įprasta veikiančią apskaitos sistemą. Sakinį, 
susijusį su nuostatomis dėl išdirbtų valandų turi būti išbrauktas atsižvelgiant į 25 straipsnio 
pakeitimus (taip pat žr. 25 straipsnio pakeitimų pagrindimą).

Pakeitimas 538
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas;

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal įprastą 
paramos gavėjo apskaitos praktiką.

Or. en

Pakeitimas 539
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
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dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas;

dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal įprastą 
dalyvio apskaitos praktiką.

Or. de

Pakeitimas 540
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas;

a) tos sąnaudos apskaičiuojamos remiantis 
dalyvio bendrosiose sąskaitose 
užregistruotomis visomis faktinėmis 
personalo sąnaudomis, kurios gali būti 
patikslintos remiantis numatomais ar į 
biudžetą įtrauktais elementais pagal 
Komisijos apibrėžtas sąlygas; Vis dėlto 
pagrindas būtų tai, kad pripažįstami 
bendri apskaitos metodai, kuriuos 
paprastai taiko dalyviai.

Or. de

Pagrindimas

Pripažįstant nacionalines apskaitos taisykles, kurios labai skiriasi visoje ES, užtikrina 
dalyviams patikimumą pagal kompensavimo lygį ir išvengiama sudėtingų perskaičiavimo 
metodų.

Pakeitimas 541
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tos sąnaudos atitinka 23 straipsnio 
nuostatas;

b) 23 straipsnio nuostatomis.

Or. en

Pakeitimas 542
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tos sąnaudos atitinka 23 straipsnio 
nuostatas;

b) 23 straipsnio nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 543
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jos užtikrina, kad laikomasi 
reikalavimo negauti pelno ir išvengti 
dvigubo sąnaudų finansavimo;

c) reikalavimu negauti pelno ir išvengti 
dvigubo sąnaudų finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 544
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jos užtikrina, kad laikomasi 
reikalavimo negauti pelno ir išvengti 
dvigubo sąnaudų finansavimo;

c) reikalavimu negauti pelno ir išvengti 
dvigubo sąnaudų finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 545
Romana Jordan

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jos apskaičiuojamos tinkamai 
atsižvelgiant į 25 straipsnio nuostatas dėl 
išdirbtų valandų.

d) 25 straipsnio nuostatomis dėl išdirbtų 
valandų.

Or. en

Pakeitimas 546
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jos apskaičiuojamos tinkamai 
atsižvelgiant į 25 straipsnio nuostatas dėl 
išdirbtų valandų.

d) 25 straipsnio nuostatomis dėl išdirbtų 
valandų.

Or. en

Pakeitimas 547
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės atskaitomybės pažyma apima 
visą dotacijos sumą, kurios dalyvis prašo 
kaip faktinių sąnaudų kompensavimo arba 
pagal 27 straipsnio 2 dalyje numatytus 
standartinius vieneto įkainius. Pažyma 
pateikiama tik tuo atveju, kai prašant 
sumokėti dotacijos likutį suma lygi ar 
didesnė nei 325 000 EUR.

Finansinės atskaitomybės pažyma apima 
visą dotacijos sumą, kurios dalyvis prašo 
kaip faktinių sąnaudų kompensavimo arba 
pagal 27 straipsnio 2 dalyje numatytus 
standartinius vieneto įkainius. Pažyma 
pateikiama tik tuo atveju, kai prašant 
sumokėti dotacijos likutį suma lygi ar 
didesnė nei 375 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis supaprastinimo principo ribinė suma pagal dabartinę finansinė programą, 
sudaranti 375 000 EUR, neturėtų būti mažinama ir programoje „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 548
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės atskaitomybės pažyma apima 
visą dotacijos sumą, kurios dalyvis prašo 
kaip faktinių sąnaudų kompensavimo arba 
pagal 27 straipsnio 2 dalyje numatytus 
standartinius vieneto įkainius. Pažyma 
pateikiama tik tuo atveju, kai prašant 
sumokėti dotacijos likutį suma lygi ar 
didesnė nei 325 000 EUR.

Finansinės atskaitomybės pažyma apima 
visą dotacijos sumą, kurios dalyvis prašo 
kaip faktinių sąnaudų kompensavimo arba 
pagal 27 straipsnio 2 dalyje numatytus 
standartinius vieneto įkainius. Pažyma 
pateikiama tik tuo atveju, kai prašant 
sumokėti dotacijos likutį suma lygi ar 
didesnė nei 375 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė pažymos dėl finansinių ataskaitų riba yra 375 000 EUR.
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Pakeitimas 549
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės atskaitomybės pažyma apima 
visą dotacijos sumą, kurios dalyvis prašo 
kaip faktinių sąnaudų kompensavimo arba 
pagal 27 straipsnio 2 dalyje numatytus 
standartinius vieneto įkainius. Pažyma 
pateikiama tik tuo atveju, kai prašant 
sumokėti dotacijos likutį suma lygi ar 
didesnė nei 325 000 EUR.

Finansinės atskaitomybės pažyma apima 
visą dotacijos sumą, kurios dalyvis prašo 
kaip faktinių sąnaudų kompensavimo arba 
pagal 27 straipsnio 2 dalyje numatytus
standartinius vieneto įkainius. Pažyma 
pateikiama tik tuo atveju, kai prašant 
sumokėti dotacijos likutį suma lygi ar 
didesnė nei 375 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas sumažinimas pagal auditą, vietoj 375 000 EUR ribos Septintojoje pagrindų 
programoje taikant 325 000 EUR programoje „Horizontas 2020“ greičiausiai paveiks 
išteklius taip, kad jie bus skirti ne moksliniams tyrimams, o administravimui.

Pakeitimas 550
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo 
kompensuoti tiesiogines personalo išlaidas 
pagal standartinius vieneto įkainius, 
Komisijai gali pateikti metodikos pažymą. 
Ta metodika atitinka 27 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytas sąlygas ir dotacijos susitarimo 
reikalavimus.

1. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo 
kompensuoti tiesiogines personalo išlaidas 
pagal standartinius vieneto įkainius ir 
(arba) nustato netiesiogines išlaidas, 
remdamiesi faktinėmis patirtomis 
tinkamomis finansuoti netiesioginėmis 
išlaidomis, Komisijai pateikia metodikos 
pažymą. Ta metodika atitinka 27 straipsnio 
2 dalyje išdėstytas sąlygas.

Or. de
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Pagrindimas

pažymą turėtų galėti pateikti dalyviai, kurie jau taiko nacionaliniu mastu pripažintą, skaidrų 
ir patikrinamą metodą. Kadangi nacionaliniu mastu pripažinti metodai priimtini, taip 
padedama apsaugoti dalyvius. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo kompensuoti tiesiogines 
personalo išlaidas pagal standartinius vieneto įkainius, Komisijai gali pateikti metodikos 
pažymą. Ta metodika atitinka 27 straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas ir dotacijos susitarimo 
reikalavimus.

Pakeitimas 551
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo 
kompensuoti tiesiogines personalo išlaidas 
pagal standartinius vieneto įkainius, 
Komisijai gali pateikti metodikos pažymą. 
Ta metodika atitinka 27 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytas sąlygas ir dotacijos susitarimo 
reikalavimus.

1. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo 
kompensuoti tiesiogines personalo išlaidas 
pagal standartinius vieneto įkainius, arba 
dalyviai, kurie nustato faktiškai patirtas 
netiesiogines finansuoti tinkamas išlaidas,
Komisijai pateikia metodikos pažymą. 
Komisija priima tokią pažymą, kai ji
atitinka 24 straipsnio 1a dalyje arba 27 
straipsnio 2 dalyje išdėstytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas skatina dalyvių, kurie jau taiko pripažintą skaidrią ir kontroliuojamą 
metodiką, sertifikavimą. Atsižvelgiama į tai, jog privalomas siekis, kad nacionaliniu lygmeniu 
priimtos pripažintos metodikos ir kompensuojamos sąnaudos nepadarys jokios žalos ir 
užtikrins, kad dalyviai būtų visiškai tikri dėl savo taikomos metodikos.

Pakeitimas 552
Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo 1. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo 
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kompensuoti tiesiogines personalo išlaidas 
pagal standartinius vieneto įkainius, 
Komisijai gali pateikti metodikos pažymą. 
Ta metodika atitinka 27 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytas sąlygas ir dotacijos susitarimo 
reikalavimus.

kompensuoti tiesiogines personalo išlaidas 
pagal standartinius vieneto įkainius, arba 
kompensuoti faktiškai patirtas 
netiesiogines finansuoti tinkamas išlaidas,
Komisijai pateikia metodikos pažymą. Ta 
metodika atitinka 27 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytas sąlygas. 

Or. en

Pakeitimas 553
Jean-Pierre Audy
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo 
kompensuoti tiesiogines personalo 
išlaidas pagal standartinius vieneto 
įkainius, Komisijai gali pateikti metodikos 
pažymą. Ta metodika atitinka 27 straipsnio 
2 dalyje išdėstytas sąlygas ir dotacijos 
susitarimo reikalavimus.

1. Dalyviai Komisijai gali pateikti 
metodikos pažymą. Ta metodika atitinka 
23, 25, ir, kai tinkama, 27 straipsnio 2 
dalyje išdėstytas sąlygas ir dotacijos 
susitarimo reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

galimybė naudoti metodo pažymą neturėtų apsiriboti dalyviais, kurie naudoja standartinius 
vieneto įkainius. Visi dalyviai turėtų galėti pasinaudoti šia galimybe.

Pakeitimas 554
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo 
kompensuoti tiesiogines personalo išlaidas 
pagal standartinius vieneto įkainius, 
Komisijai gali pateikti metodikos pažymą. 

1. Dalyviai, kurie paskaičiuoja ir prašo 
kompensuoti tiesiogines personalo išlaidas 
pagal standartinius vieneto įkainius, 
nurodytus 27 straipsnio 1 dalies b punkte,
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Ta metodika atitinka 27 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytas sąlygas ir dotacijos susitarimo 
reikalavimus.

Komisijai gali pateikti metodikos pažymą. 
Ta metodika atitinka 27 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytas sąlygas ir dotacijos susitarimo 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 555
Jean-Pierre Audy
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai Komisija metodikos pažymą priima, 
ta pažyma galioja visiems pagal 
Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 
2020] finansuojamiems veiksmams; ja 
remdamasis dalyvis apskaičiuoja ir prašo 
kompensuoti sąnaudas.

2. Tikrinant metodo pažymas, Komisija 
turi visapusiškai atsižvelgti į įprastą 
apskaitos praktiką. Kai Komisija 
metodikos pažymą priima, ta pažyma 
galioja visiems pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] 
finansuojamiems veiksmams; ja 
remdamasis dalyvis apskaičiuoja ir prašo 
kompensuoti sąnaudas. Komisijai priėmus 
metodo pažymą, nebus galima priskirti 
gavėjui jokios sisteminės arba 
pasikartojančios klaidos, susijusios su 
gavėjo metodu.

Or. en

Pagrindimas

Tirdama metodo pažymą, kad ją priimtų arba atmestų, Komisija turėtų atsižvelgti į įprastą 
dalyvių apskaitos praktiką. Be to, priėmusi konkrečių dalyvių metodo pažymas Komisija 
neturėtų jų kritikuoti dėl sisteminių klaidų, atsirandančių dėl to metodo.

Pakeitimas 556
Marian-Jean Marinescu

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

2a. Dalyviai, kurie apskaičiuoja ir 
nustatyto tiesiogines išlaidas remdamiesi 
normomis, kurias patvirtino nacionalinės 
institucijos panašiai veiklai, pateikia 
Komisijai metodo, kurį taikė 
skaičiuodami, pažymą, kurią išdavė 
nepriklausomas auditorius.

Or. en

Pakeitimas 557
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos, Audito Rūmų ar Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
prašymu pažymą apie finansinę 
atskaitomybę ir metodiką išdavęs 
auditorius leidžia susipažinti su 
patvirtinamaisiais dokumentais ir audito 
darbiniais dokumentais, kuriais remiantis 
buvo išduota pažyma apie finansinę 
atskaitomybę.

2. Komisija ir Audito Rūmai priima 
pažymas, nurodytas 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl jų 
sąžiningumo. Komisijos, Audito Rūmų ar 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos 
(OLAF) prašymu pažymą apie finansinę 
atskaitomybę ir metodiką išdavęs 
auditorius leidžia susipažinti su 
patvirtinamaisiais dokumentais ir audito 
darbiniais dokumentais, kuriais remiantis 
buvo išduota pažyma apie finansinę 
atskaitomybę.

Or. en

Pakeitimas 558
Hermann Winkler

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmui, kuriam skirta Sąjungos biudžeto 
dotacija, gali būti skiriama dotacija ir pagal 
Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 
2020], tačiau jomis negali būti 
kompensuojami tie patys sąnaudų 
elementai.

Veiksmui, kuriam skirta Sąjungos biudžeto 
dotacija, gali būti skiriama dotacija ir pagal 
Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 
2020], tačiau jomis negali būti 
kompensuojami tie patys sąnaudų 
elementai. Tai ypač taikoma dotacijai iš 
struktūrinių fondų.

Or. de

Pakeitimas 559
Norbert Glante

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmui, kuriam skirta Sąjungos biudžeto 
dotacija, gali būti skiriama dotacija ir pagal 
Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 
2020], tačiau jomis negali būti
kompensuojami tie patys sąnaudų 
elementai.

Veiksmui, kuriam skirta Sąjungos biudžeto 
dotacija, gali būti skiriama dotacija ir pagal 
Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Horizontas 
2020], jei dėl dotacijų sukuriama 
papildom mokslinių tyrimų ir inovacijų 
vertė ir jei jomis nėra kompensuojami tie 
patys sąnaudų elementai.

Or. de

Pagrindimas

Taisyklėse dalyviams turi būti nustatyta, kad „Horizontas 2020“ lėšos gali būti naudojamos 
tik kaupiamuoju būdu, jei priemonėje, kuri remiama, iš tiesų yra mokslinių tyrimų ir inovacijų 
elementas.

Pakeitimas 560
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnis Išbraukta.
Prizai
Sąjungos finansavimas gali būti teikiamas 
prizo forma, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas] VII antraštinėje dalyje.

Or. en

Pakeitimas 561
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis Išbraukta.
Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji 
pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji 
pirkimai
1. Viešieji pirkimai, kuriuos savo vardu ar 
kartu su valstybėmis narėmis vykdo 
Komisija, taikomos viešųjų pirkimų 
taisyklės, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 
XX/2012 [Finansiniame reglamente] ir 
Reglamento (ES) Nr. [deleguotajame 
reglamente].
2.
Sąjungos finansavimas gali vykti kaip 
Komisijos ar atitinkamos finansavimo 
įstaigos savo vardu arba kartu su 
valstybių narių ar asocijuotųjų šalių 
perkančiųjų organizacijų ikiprekybiniai 
viešieji pirkimai ir inovatyvių sprendimų 
viešieji pirkimai.
Viešųjų pirkimų procedūros:
a) atitinka skaidrumo, nediskriminavimo, 
vienodų galimybių, patikimo finansų 
valdymo, proporcingumo principus ir 
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konkurencijos taisykles, ir, kai tinka, 
direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 
2009/81/EB arba, kai Komisija veikia 
savo vardu, Reglamentą (ES) Nr. 
XX/2012 [Finansinį reglamentą];
b) gali būti su specialiomis sąlygomis, 
pavyzdžiui, kad vieta, kur turėtų būti 
įgyvendinama ikiprekybiniais viešaisiais 
pirkimais užsakoma veikla, gali būti tik 
valstybės narės arba su „Horizontu 2020“ 
asocijuotos šalies teritorija, kai tai galima 
tinkamai pagrįsti veiksmų tikslais;
c) gali leisti pagal tą pačią procedūrą 
sudaryti kelias sutartis („kelių sutarčių 
sudarymas“);
d) Numato sutarties sudarymą su 
konkurso dalyviu, kuris pasiūlo geriausią 
ekonominį pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 562

Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Viešieji pirkimai, kuriuos savo vardu ar 
kartu su valstybėmis narėmis vykdo
Komisija, taikomos viešųjų pirkimų 
taisyklės, nustatytos Reglamento (ES) Nr. 
XX/2012 [Finansiniame reglamente] ir 
Reglamento (ES) Nr. [deleguotajame 
reglamente].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 563
Christian Ehler
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos finansavimas gali vykti kaip 
Komisijos ar atitinkamos finansavimo 
įstaigos savo vardu arba kartu su 
valstybių narių ar asocijuotųjų šalių 
perkančiųjų organizacijų ikiprekybiniai 
viešieji pirkimai ir inovatyvių sprendimų 
viešieji pirkimai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 564
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešųjų pirkimų procedūros: Išbraukta.
a) atitinka skaidrumo, nediskriminavimo, 
vienodų galimybių, patikimo finansų 
valdymo, proporcingumo principus ir 
konkurencijos taisykles, ir, kai tinka, 
direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 
2009/81/EB arba, kai Komisija veikia 
savo vardu, Reglamentą (ES) Nr. 
XX/2012 [Finansinį reglamentą];
b) gali būti su specialiomis sąlygomis, 
pavyzdžiui, kad vieta, kur turėtų būti 
įgyvendinama ikiprekybiniais viešaisiais 
pirkimais užsakoma veikla, gali būti tik 
valstybės narės arba su „Horizontu 2020“ 
asocijuotos šalies teritorija, kai tai galima 
tinkamai pagrįsti veiksmų tikslais;
c) gali leisti pagal tą pačią procedūrą 
sudaryti kelias sutartis („kelių sutarčių 
sudarymas“);
d) Numato sutarties sudarymą su 
konkurso dalyviu, kuris pasiūlo geriausią 
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ekonominį pasiūlymą.

Or. en

Pakeitimas 565
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinka skaidrumo, nediskriminavimo, 
vienodų galimybių, patikimo finansų 
valdymo, proporcingumo principus ir 
konkurencijos taisykles, ir, kai tinka, 
direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 
2009/81/EB arba, kai Komisija veikia 
savo vardu, Reglamentą (ES) Nr. 
XX/2012 [Finansinį reglamentą];

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 566
Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinka skaidrumo, nediskriminavimo, 
vienodų galimybių, patikimo finansų 
valdymo, proporcingumo principus ir 
konkurencijos taisykles, ir, kai tinka, 
direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 
2009/81/EB arba, kai Komisija veikia savo 
vardu, Reglamentą (ES) Nr. XX/2012 
[Finansinį reglamentą];

a) atitinka skaidrumo, nediskriminavimo, 
lyčių lygybės, vienodų galimybių, patikimo 
finansų valdymo, proporcingumo principus 
ir konkurencijos taisykles, ir, kai tinka, 
direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 
2009/81/EB arba, kai Komisija veikia savo 
vardu, Reglamentą (ES) Nr. XX/2012 
[Finansinį reglamentą];

Or. en
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Pakeitimas 567
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gali būti su specialiomis sąlygomis, 
pavyzdžiui, kad vieta, kur turėtų būti 
įgyvendinama ikiprekybiniais viešaisiais 
pirkimais užsakoma veikla, gali būti tik 
valstybės narės arba su „Horizontu 2020“ 
asocijuotos šalies teritorija, kai tai galima 
tinkamai pagrįsti veiksmų tikslais;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 568
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gali leisti pagal tą pačią procedūrą 
sudaryti kelias sutartis („kelių sutarčių 
sudarymas“);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 569
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Numato sutarties sudarymą su 
konkurso dalyviu, kuris pasiūlo geriausią 
ekonominį pasiūlymą.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 570
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.
Finansinės priemonės
1. Finansinės priemonės gali būti bet 
kurios Reglamente (ES) Nr. XX/XX 
[Finansinio reglamento] [VIII 
antraštinėje dalyje] numatytos formos ir 
yra pagal jį įgyvendinamos; jos 
suderinamos su kitomis iš Sąjungos 
biudžeto skiriamomis dotacijomis, 
įskaitant pagal „Horizontą 2020“.
2. Laikantis Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[finansinis reglamentas] [18 straipsnio 
2 dalies], įplaukos ir grąžinamos sumos, 
kurias generuoja pagal Reglamentą (ES) 
Nr. XX/XX [Horizontas 2020] įsteigta 
finansinė priemonė, priskiriami tai 
finansinei priemonei.
3. Sprendimu Nr. 1982/2006/EB įsteigtos 
Rizikos pasidalijimo finansinės priemonės 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 1639/2006/EB dėl 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos įsteigimo (2007–2013 m.) 
įsteigtos MVĮ spartaus augimo ir 
inovacijų priemonės ankstyvosios 
investicijų dalies (GIF1) generuojamos 
įplaukos ir grąžinamos sumos yra 
priskiriamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] jas 
pakeičiančioms finansinėms priemonėms.

Or. en



PE492.763v03-00 92/96 AM\909709LT.doc

LT

Pakeitimas 571
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinės priemonės gali būti bet 
kurios Reglamente (ES) Nr. XX/XX 
[Finansinio reglamento] [VIII 
antraštinėje dalyje] numatytos formos ir 
yra pagal jį įgyvendinamos; jos 
suderinamos su kitomis iš Sąjungos 
biudžeto skiriamomis dotacijomis, 
įskaitant pagal „Horizontą 2020“.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 572
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Finansinės priemonės gali būti bet kurios 
Reglamente (ES) Nr. XX/XX [Finansinio 
reglamento] [VIII antraštinėje dalyje] 
numatytos formos ir yra pagal jį 
įgyvendinamos; jos suderinamos su 
kitomis iš Sąjungos biudžeto skiriamomis 
dotacijomis, įskaitant pagal „Horizontą 
2020“.

1. Finansinės priemonės gali būti bet kurios 
Reglamente (ES) Nr. XX/XX [Finansinio 
reglamento] [VIII antraštinėje dalyje] 
numatytos formos ir yra pagal jį 
įgyvendinamos; jos suderinamos su 
kitomis iš Sąjungos biudžeto skiriamomis 
dotacijomis, įskaitant pagal „Horizontą 
2020“ ir COSME. Finansinės priemonės 
taip pat gali būti derinamos su 
struktūriniais fondais, nacionalinėmis ir 
regioninėmis finansinėmis priemonėmis ir 
fondais.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paminėti galimybę derinti įvairių rūšių ES dotacijas su finansinėmis priemonėmis.
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Pakeitimas 573
Christian Ehler

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sprendimu Nr. 1982/2006/EB įsteigtos 
Rizikos pasidalijimo finansinės priemonės 
ir Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 1639/2006/EB dėl 
Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios 
programos įsteigimo (2007–2013 m.) 
įsteigtos MVĮ spartaus augimo ir 
inovacijų priemonės ankstyvosios 
investicijų dalies (GIF1) generuojamos 
įplaukos ir grąžinamos sumos yra 
priskiriamos pagal Reglamentą (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] jas 
pakeičiančioms finansinėms priemonėms.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 574
Peter Skinner

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Papildomai prie finansinio 
reglamento Komisija turi apsvarstyti 
naują rizikos kapitalo veiksmų plano 
variantą.

Or. en

Pagrindimas

Praėjo keturiolika metų nuo pirmoko rizikos kapitalo veiksmų plano ir jau laikas Komisijai 
parengti naują variantą, kad būtų parodyti įsipareigojimai gerinti MVĮ ir toliau kurti darbo 
vietas.
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Pakeitimas 575
Philippe Lamberts

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36a straipsnis
36a straipsnis
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės
1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ gali būti pasitelkiama viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystė, jei visi 
atitinkami partneriai įsipareigoja remti 
Sąjungos konkurencingumui ir pramonės 
pirmavimui strategiškai svarbios 
pasirengimo veikti konkurencinėje 
aplinkoje mokslinių tyrimų ir inovacinės 
veiklos plėtrą ir įgyvendinimą arba spręsti 
konkrečius visuomenės uždavinius.
2. Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 
187 straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių 
aktų pakeitimai, ir kitoms finansavimo 
įstaigoms, nurodytoms Reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 [Naujasis finansinis 
reglamentas] 55 straipsnio 1 dalies 
b punkte v arba vii papunktyje, būtinai 
atlikus sąnaudų ir naudos analizę ir 
kruopštų jų valdymo ir veikimo analizę 
atvirumo, skaidrumo, veiksmingumo ir 
efektyvumo požiūriais ir jei jos atitinka 
3 dalyje nurodytus kriterijus;
3. Naujos viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės gali būti sukurtos išimtiniais 
atvejais, jei siekiamų tikslų apimtis 
pateisina tokių partnerysčių kūrimą ir jei 
gali būti įrodyta, kad jokiomis kitomis 
partnerysčių ar finansavimo priemonių 
formomis negalima pasiekti norimo tikslo 
arba sukurti reikiamą poveikį bei įtraukti 
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veikėjus.
4. Ne bus kuriama jokių naujų viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerysčių pagal 
SESV 187 straipsnį.
5. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės gali būti nustatomos, 
kuriamos ir veikia viešai ir skaidriai. 
Kuriant naują partnerystę remiamasi bent 
šiais kriterijais:
a) pridėtinės vertės demonstravimas 
veiksmų imantis Sąjungos lygiu;
b) galimas poveikio sprendžiant socialines 
problemas, tvarumo ar pramonės 
konkurencingumo klausimus mastas;

c) ilgalaikis visų partnerių 
įsipareigojimas, grindžiamas bendra vizija 
ir aiškiai apibrėžtais tikslais; visų pirma 
finansinis įsipareigojimas, įskaitant 
privačiojo sektoriaus dalyvių grynuosius 
pinigus;
d) aiškus kiekvieno partnerio vaidmens ir 
pareigų apibrėžimas ir susitarti 
pagrindiniai veiklos rodikliai pasirinktu 
laikotarpiu;
e) atviros, skaidrios ir įtraukios valdymo 
sistemos ir patikimo finansų valdymo 
principų demonstravimas;
f) įsipareigojimas vykdyti veiklą 
užtikrinant žinių trikampio (švietimas, 
moksliniai tyrimai ir inovacijos) 
integravimą.
6. Komisija turi išsamiai įvertinti pagal 
Septintąją bendrąją programą užmegztų 
bandomųjų partnerysčių (bendrų 
technologijų platformų, viešų ir privačių 
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 partneryščių sudarymą.
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Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ Komisija, remdamasi nagrinėjimu 
ir įvertinimu, pateiks pasiūlymus, kuriais 
siekiama pagerinti sukurtų viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerysčių valdymą 
ir veikimą, norėdama, kad būtų 
užtikrintas veiksmingesnis ir efektyvesnis 
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 391
Marisa Matias

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Veiksmo finansavimas neviršija visos 
finansuoti tinkamų sąnaudų sumos, 
sumažintos veiksmo pajamų suma.

1. Veiksmo finansavimas vykdomas pagal 
visas taisykles, nustatytas pagal Septintąją 
pagrindų programą.

Or. en


