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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje.
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo 
bendroje kelių valstybių narių mokslinių tyrimų ir plėtros programoje, skirtoje 
mokslinius tyrimus vykdančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms remti
(COM(2013) 0493 – C7-0220/2013 – 2013/0232(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0493),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
185 straipsnį ir 188 straipsnio antrą pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0465/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į … m. ... ... d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A7-
0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Horizontas 2020“ (2014–
2020 m.), sukurta 2013 m. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. .../201320, (toliau – bendroji programa
„Horizontas 2020“) siekiama didesnio 

(2) 2013 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../201320

sukurtos bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“ 
(toliau – bendroji programa „Horizontas 
2020“) tikslas – daryti didesnį poveikį

                                               
1 OL C, , p. .
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poveikio moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms prisidedant prie viešųjų 
subjektų partnerystės stiprinimo, taip pat
Sąjungai dalyvaujant programose, kurių 
imasi kelios valstybės narės, pagal 
Sutarties 185 straipsnį;

moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
plėtojant glaudesnę sąveiką, didinant 
koordinavimą ir vengiant nereikalingo 
dubliavimosi su tarptautinėmis, 
nacionalinėmis ir regioninėmis mokslinių 
tyrimų programomis. Viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėmis, be kita ko,
Sąjungai pagal Sutarties 185 straipsnį
dalyvaujant kelių valstybių narių 
vykdomose programose, reikėtų siekti tų 
tikslų, jos turi atitikti tame reglamente 
nurodytas sąlygas, ypač 26 straipsnį, ir 
visiškai atitikti programos 
„Horizontas 2020“ bendruosius 
principus;

__________________ __________________
20 OL … [H2020 BP] 20 OL … [H2020 BP]

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) su strategija „Europa 2020“, susijusia 
pavyzdine iniciatyva „Inovacijų sąjunga“25

ir iniciatyva „Glaudesnė Europos 
mokslinių tyrimų erdvės partnerystė 
siekiant pažangos ir augimo“26 suderinta 
programa „Eurostars-2“ (toliau –
„Eurostars-2“) bus siekiama remti 
mokslinius tyrimus vykdančias MVĮ 
bendrai finansuojant jų į rinką orientuotus 
bet kurios srities mokslinių tyrimų 
projektus. Ji pati ir kartu su kita veikla 
pagal „Pirmaujančių ir didelio poveikio 
technologijų“ tikslą, nustatytą bendrojoje 
programoje „Horizontas 2020“, padės 
siekti tos programos „Pramonės 
pirmavimo“ tikslų siekiant paspartinti 
technologijų ir inovacijų, kuriomis bus 
grindžiamos rytdienos įmonės, kūrimą ir 
padės novatoriškoms Europos MVĮ tapti 

(7) su strategija „Europa 2020“, susijusia 
pavyzdine iniciatyva „Inovacijų sąjunga“25

ir iniciatyva „Glaudesnė Europos 
mokslinių tyrimų erdvės partnerystė 
siekiant pažangos ir augimo“26 suderinta 
programa „Eurostars-2“ (toliau –
„Eurostars-2“) bus siekiama remti 
mokslinius tyrimus vykdančias ir kūrimu 
užsiimančias MVĮ bendrai finansuojant jų 
į rinką orientuotus bet kurios srities 
mokslinių tyrimų projektus. Ji pati ir kartu 
su kita veikla pagal „Pirmaujančių ir 
didelio poveikio technologijų“ tikslą, 
nustatytą bendrojoje programoje
„Horizontas 2020“, padės siekti tos 
programos „Pramonės pirmavimo“ tikslų 
siekiant paspartinti technologijų ir 
inovacijų, kuriomis bus grindžiamos 
rytdienos įmonės, kūrimą ir padės 
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pasaulyje pirmaujančiomis bendrovėmis.
Patobulinus ankstesnę programą
„Eurostars“, „Eurostars-2“ turėtų būti 
siekiama trumpesnio laiko iki dotacijų 
suteikimo, tvirtesnės integracijos ir 
taupaus, skaidraus ir veiksmingesnio 
administravimo, kad galiausiai naudos 
gautų mokslinius tyrimus vykdančios MVĮ;

novatoriškoms Europos MVĮ tapti 
pasaulyje pirmaujančiomis bendrovėmis.
Patobulinus ankstesnę programą
„Eurostars“, „Eurostars-2“ turėtų būti 
siekiama trumpesnio laikotarpio iki 
dotacijų suteikimo, tvirtesnės integracijos 
ir taupaus, skaidraus ir veiksmingesnio 
administravimo, kad galiausiai naudos 
gautų mokslinius tyrimus vykdančios ir 
kūrimu užsiimančios MVĮ;

__________________ __________________
25 COM(2010) 546 galutinis, 2010 m. 
spalio 6 d.

25 COM(2010) 0546, 2010 m. spalio 6 d.

26 COM(2012) 392 final, 2012 m. liepos 
17 d.

26 COM(2012) 0392, 2012 m. liepos 17 d.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) 2012 m. birželio 22 d. Budapešte 
vykusioje „Eurekos“ ministrų 
konferencijoje buvo patvirtinta strateginė
„Eurostars-2“ vizija (toliau – Budapešto 
dokumentas). Ministrai įsipareigojo tęsti 
bendrąją programą „Eurostars“ jai 
pasibaigus 2013 m. bendrosios programos
„Horizontas 2020“ laikotarpiu. Tai bus
glaudesnė partnerystė ir bus atsižvelgta į 
bendrosios programos „Eurostars“ tarpinio 
vertinimo rekomendacijas. Budapešto 
dokumente „Eurostars-2“ iškeliami du 
pagrindiniai tikslai. Pirma, į struktūrą 
orientuotas tikslas gerinti sinchronizavimą 
ir derinti nacionalines mokslinių tyrimų 
programas finansavimo srityje. Tai 
pagrindinis elementas valstybėms narėms 
siekiant baigti kurti Europos mokslinių 
tyrimų erdvę. Antra, su turiniu susijęs 
tikslas remti mokslinius tyrimus 
vykdančias MVĮ, dalyvaujančias

(8) 2012 m. birželio 22 d. Budapešte 
vykusioje „Eureka“ ministrų 
konferencijoje buvo patvirtinta strateginė
„Eurostars-2“ vizija (toliau – Budapešto 
dokumentas). Ministrai įsipareigojo tęsti 
bendrąją programą „Eurostars“ jai 
pasibaigus 2013 m. bendrosios programos
„Horizontas 2020“ laikotarpiu. Šie 
veiksmai apima glaudesnę partnerystę, 
kuria atsižvelgiama į bendrosios 
programos „Eurostars“ tarpinio vertinimo 
rekomendacijas. Budapešto dokumente
nustatomi du pagrindiniai „Eurostars-2“ 
tikslai. Pirma, į struktūrą orientuotas tikslas 
gerinti sinchronizavimą ir derinti 
nacionalines mokslinių tyrimų programas 
finansavimo srityje. Tai pagrindinis 
elementas tinklo „Eureka“ valstybėms 
narėms siekiant baigti kurti Europos 
mokslinių tyrimų erdvę. Antra, su turiniu 
susijęs tikslas remti mokslinius tyrimus 
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tarptautiniuose moksliniuose tyrimuose ir 
inovacijų projektuose. Budapešto 
dokumentu Sąjunga raginama dalyvauti
programoje;

vykdančias ir kūrimu užsiimančias MVĮ,
kurios dalyvauja tarptautiniuose 
moksliniuose tyrimuose ir inovacijų 
projektuose. Budapešto dokumentu 
Sąjunga raginama dalyvauti „Eurostars-
2“;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) siekiant supaprastinimo, reikėtų 
sumažinti administracinę ir biurokratinę 
naštą visoms šalims. Reikėtų vengti 
kartoti auditus, taip pat vengti pernelyg 
daug dokumentų ir ataskaitų;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) laikantis bendrosios programos
„Horizontas 2020“ tikslų, bet kuri valstybė 
narė ir bet kuri bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ asocijuotoji šalis turėtų 
turėti teisę dalyvauti „Eurostars-2“;

(11) laikantis bendrosios programos
„Horizontas 2020“ ir tinklo „Eureka“
tikslų, bet kuri valstybė narė, bet kuri šalis, 
kuri yra tinklo„Eureka“ narė, ir ES 
priklausanti arba nepriklausanti šalis, 
kuri yra asocijuotoji tinklo „Eureka“ narė 
ir kuri su Sąjunga turi pasirašiusi 
susitarimą dėl mokslo ir technologijų,
turėtų turėti teisę dalyvauti „Eurostars-2“;

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Komisija turėtų atlikti tarpinį 
vertinimą visų pirma vertindama 
„Eurostars-2“ kokybę ir veiksmingumą ir
pažangą siekiant nustatytų tikslų ir galutinį 
vertinimą bei parengti tų vertinimų 
ataskaitą;

(22) Komisija ir valstybės narės turėtų
kartu atlikti tarpinį vertinimą, ypač 
įvertindamos „Eurostars-2“ kokybę ir 
veiksmingumą, taip pat pažangą siekiant 
nustatytų tikslų, bei kartu atlikti galutinį 
vertinimą bei parengti tų vertinimų 
ataskaitą;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo sprendimu nustatomos Sąjungos 
dalyvavimo bendroje kelių valstybių narių 
antrojoje mokslinių tyrimų ir plėtros 
programoje, skirtoje mokslinius tyrimus 
vykdančioms mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) remti, taisyklės (toliau –
„Eurostars-2“) ir jos dalyvavimo sąlygos.

Šiuo sprendimu nustatomos Sąjungos 
dalyvavimo kelių valstybių narių kartu 
vykdomoje antrojoje mokslinių tyrimų ir 
plėtros programoje, skirtoje mokslinius 
tyrimus vykdančioms ir kūrimu 
užsiimančioms mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms (MVĮ) remti, taisyklės (toliau –
„Eurostars-2“) ir jos dalyvavimo sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri kita valstybė narė ir bet kuri 
kita bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“ 
(2014–2020 m.), sukurtos Reglamentu 

2. bet kuri valstybė narė, bet kuri kita šalis, 
kuri yra tinklo „Eureka“ narė, ir ES 
priklausanti arba nepriklausanti šalis, 
kuri yra asocijuotoji tinklo „Eureka“ narė 
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(ES) Nr. .../2013 (toliau – bendroji 
programa „Horizontas 2020“), 
asocijuotoji šalis gali dalyvauti „Eurostars-
2“, jei ji atitinka šio sprendimo 6 straipsnio 
1 dalies c punkte nustatytas sąlygas. Tos 
valstybės narės ir asocijuotosios šalys, 
kurios atitinka šią sąlygą, šio sprendimo 
tikslais yra laikomos dalyvaujančiosiomis 
valstybėmis.

ir kuri su Sąjunga turi pasirašiusi 
susitarimą dėl mokslo ir technologijų, gali 
dalyvauti „Eurostars-2“, jei atitinka šio 
sprendimo 6 straipsnio 1 dalies c punkte 
nustatytas sąlygas. Tos valstybės narės, 
tinklo „Eureka“ narės ir asocijuotosios 
šalys, kurios atitinka šią sąlygą, siekiant 
įgyvendinti šį sprendimą yra laikomos 
dalyvaujančiosiomis valstybėmis.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Didžiausias Sąjungos finansinis įnašas,
įskaitant ELPA asignavimus, „Eurostars-
2“ yra 287 mln. EUR30. Įnašas mokamas iš 
bendrojo Sąjungos biudžeto asignavimų, 
skirtų atitinkamoms Sprendimu 
… /2013/ES sukurtos specialiosios 
programos, kuria įgyvendinama bendroji 
programa „Horizontas 2020“, dalims, pagal 
Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktį 
ir 60–61 straipsnius.

1. Programai „Eurostars-2“ skirtas
didžiausias Sąjungos finansinis įnašas
kartu su ELPA asignavimais, kuris taip 
pat skirtas centrinėms administracinėms 
ir veiklos išlaidoms padengti, yra 
287 mln. EUR30. Įnašas mokamas iš 
bendrojo Sąjungos biudžeto asignavimų, 
skirtų atitinkamoms Sprendimu 
… /2013/ES sukurtos specialiosios 
programos, kuria įgyvendinama bendroji 
programa „Horizontas 2020“, dalims, ir 
visų pirma iš asignavimų pagal II ramsčio 
paantraštę „Inovacijų diegimas mažosiose 
ir vidutinėse įmonėse“, pagal Reglamento
(ES, Euratomas) Nr. 966/2012 
58 straipsnio 1 dalies c punkto vi papunktį 
ir 60–61 straipsnius.

__________________ __________________
30 Suma orientacinė ir priklausys nuo 
galutinės sutartos sumos Mokslinių tyrimų 
ir inovacijų GD tikslui „Inovacijos MVĮ“ 
pagal „Pramonės pirmavimo“ 2 dalį, kurį 
galutinai patvirtins biudžeto valdymo
institucija galutinėje finansinės teisės akto 
pasiūlymo pažymos versijoje.

30 Suma orientacinė ir priklausys nuo 
galutinės sutartos sumos, skirtos Mokslinių 
tyrimų ir inovacijų GD tikslui „Inovacijos 
MVĮ“ pagal „Pramonės pirmavimo“ 2 dalį, 
kurį galutinai patvirtins biudžeto valdymo 
institucija galutinėje finansinės teisės akto 
pasiūlymo pažymos redakcijoje.

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ne daugiau kaip 2 proc. Sąjungos 
finansinio įnašo gali būti naudojami 
padengti „Eurostars-2“ administracinėms 
išlaidoms. Dalyvaujančiosios valstybės 
padengia visas kitas įgyvendinant 
„Eurostars-2“ būtinas administracines 
išlaidas.

3. Ne daugiau kaip 6 proc. Sąjungos 
finansinio įnašo gali būti naudojami daliai 
„Eurostars-2“ administracinių ir veiklos 
išlaidų (projekto vertinimo išlaidos) 
padengti. Dalyvaujančiosios valstybės 
padengia nacionaliniu lygmeniu patirtas 
administracines išlaidas, būtinas
įgyvendinant „Eurostars-2“.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas. Dėl centriniu lygmeniu vykdomo ESE administravimo ir centriniu lygmeniu 
atliekamų projektų vertinimo patiriamos išlaidos. Kad būtų paprasčiau, šias centriniu 
lygmeniu patiriamas išlaidas reikėtų padengti Sąjungos įnašu, o ne išdalinti daugiau kaip 30 
valstybių narių. Savo ruožtu valstybės narės apmoka administracines savo atitinkamų 
finansavimo įstaigų patiriamas išlaidas. Tokios nuostatos neleistų susidaryti padėčiai, kai 
kyla ginčų dėl vienos valstybės narės, delsiančios atlikti mokėjimus (4 proc. administracinių 
išlaidų ir 2 proc. vertinimo išlaidų).

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) dalyvaujančios valstybės, kurioms 
atstovauja „Eureka“ sekretoriatas (toliau 
– ESE), pateikia įrodymų, kad programos 
(mokslinių tyrimų) temos yra nustatytos 
pagal mokslinių tyrimų prioritetus, 
nustatytus bendrąja programa 
„Horizontas 2020“ ir pagal „Eurostars-2“ 
metodą „iš apačios į viršų“;

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

eb) dalyvaujančios valstybės, kurioms 
atstovauja ESE, pateikia įrodymų, kad 
laikomasi bendrųjų bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ principų;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
6 straipsnio 1 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ec) dalyvaujančios valstybės, kurioms 
atstovauja ESE, pateikia įrodymų, kad 
laikomasi bendrosios programos 
„Horizontas 2020“ 20 straipsnyje 
nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Perdavimo susitarime aiškiai 
apibrėžiamas užduočių ir atsakomybės 
sričių tarp Komisijos, ESE ir valstybių 
narių pasidalijimas ir vengiama 
dubliavimosi.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali nuspręsti 1 dalyje 
nurodytus auditus atlikti pati.

2. Komisija gali nuspręsti pati atlikti 
1 dalyje nurodytus auditus. Tokie auditai 
atliekami tik tinkamai pagrįstais atvejais 
ir pasikonsultavus su atitinkamomis 
šalimis.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindimas. Tai, kad Komisija atlieka auditą, kurį jau atliko nacionalinės finansavimo 
įstaigos, arba tais atvejais, kai atlikus auditą nekyla jokių abejonių, iš esmės yra tiesiog 
nereikalinga biurokratinė našta. Komisija turėtų paaiškinti, kodėl ji nori atlikti papildomą 
auditą, siekiant išvengti despotiškumo įspūdžio. Papildomą auditą iš esmės reikėtų atlikti tik 
tikrai pagrįstais atvejais, o ne visose šalyse ir dalyvaujančiuose subjektuose.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija 
atlieka tarpinį „Eurostars-2“ vertinimą. 
Komisija parengia to vertinimo ataskaitą, į 
kurią įtraukiamos Komisijos išvados ir 
bendros pastabos. Komisija išsiunčia tą 
ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai 
iki 2018 m. birželio 30 d.

1. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija ir 
valstybės narės kartu atlieka tarpinį 
„Eurostars-2“ vertinimą. Komisija parengia 
to vertinimo ataskaitą, į kurią įtraukiamos 
Komisijos išvados ir pastabos. Tą 
ataskaitą Komisija perduoda Europos 
Parlamentui ir Tarybai iki 2018 m. birželio 
30 d.

Or. en


