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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 
kelių valstybių narių kartu įgyvendinamoje Europos metrologijos inovacijų ir mokslinių 
tyrimų programoje
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0497),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 185 
straipsnį ir 188 straipsnio antrą pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0221/2013),

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

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

– 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;

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2013 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2013 
įsteigtos bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“
(20135–2020 m.)5 (toliau – bendroji 
programa „Horizontas 2020“) tikslas –
daryti didesnį poveikį moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, prisidedant prie 

(2) 2013 m. [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../2013 
įsteigtos bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizontas 2020“
(20135–2020 m.)5 (toliau – bendroji 
programa „Horizontas 2020“) tikslas –
daryti didesnį poveikį moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, plėtojant 
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viešųjų sektorių tarpusavio partnerysčių 
stiprinimo, be kita ko, Sąjungai pagal 
Sutarties 185 straipsnį dalyvaujant kelių 
valstybių narių vykdomose programose;

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 20 straipsnį, ir 
visiškai atitikti programos 
„Horizontas 2020“ bendruosius laisvos 
prieigos ir skaidrumo principus;

__________________ __________________
5 OL ... [Bendroji programa „Horizontas 
2020“].

5 OL ... [Bendroji programa „Horizontas 
2020“].

Or. en

Pagrindimas

Bendrosios programos „Horizontas 2020“, ypač 28 konstatuojamosios dalies ir 20 straipsnio 
papildymas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) dalyvaujančių valstybių įnašą 
daugiausia sudaro atrinktuose projektuose 
dalyvaujantiems NMI ir SI skirtas 
institucinis finansavimas. Dalyvaujančių 
valstybių įnašas turėtų apimti įnašą 
grynaisiais pinigais EMPIR 
administracinėms išlaidoms padengti. Dalis 
Sąjungos įnašo turėtų būti skiriama kitiems 
nei NMI ir SI subjektams, dalyvaujantiems 
atrinktuose projektuose. Apskaičiuojant 
Sąjungos finansinį įnašą, skirtą EMPIR 
projektuose dalyvaujantiems NMI ir SI, 
reikėtų užtikrinti, kad EMPIR skirtas 
Sąjungos įnašas neviršytų dalyvaujančių 

(16) dalyvaujančių valstybių įnašą 
daugiausia sudaro atrinktuose projektuose 
dalyvaujantiems NMI ir SI skirtas 
institucinis finansavimas. Dalyvaujančių 
valstybių įnašas turėtų apimti įnašą 
grynaisiais pinigais EMPIR 
administracinėms išlaidoms padengti. Dalis 
Sąjungos įnašo turėtų būti skiriama kitiems 
nei NMI ir SI subjektams, dalyvaujantiems 
atrinktuose projektuose. Apskaičiuojant 
Sąjungos finansinį įnašą, skirtą EMPIR 
projektuose dalyvaujantiems NMI ir SI, 
reikėtų užtikrinti, kad EMPIR skirtas 
Sąjungos įnašas neviršytų dalyvaujančių 
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valstybių įnašo. Kadangi dalyvaujančių 
valstybių NMI ir SI institucinis 
finansavimas atitinka pridėtines EMPIR 
projektams skirtas išlaidas, kurios iš 
Sąjungos įnašo nekompensuojamos, 
reikėtų pritaikyti reikalavimus atitinkančių 
netiesioginių NMI ir SI išlaidų fiksuotą 
dydį pagal dydį, nustatytą Reglamentu
(ES) Nr. .../2013 [kuriuo nustatomos 
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės]. Šį 
fiksuotą dydį reikėtų nustatyti, remiantis 
bendromis netiesioginėmis išlaidomis, 
kurias EMRP projektuose dalyvaujantys 
NMI ir SI deklaravo kaip atitinkančias 
reikalavimus, kurios nesikeis ir gali būti 
laikomos patikima EMPIR projektuose 
dalyvausiančių NMI ir SI netiesioginių 
išlaidų apytiksle suma. Kadangi šios 
netiesioginės išlaidos siekia 140 % bendrų 
tiesioginių NMI ir SI finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų, išskyrus 
išlaidas pagal subrangos sutartis ir 
nemokamus įnašus natūra, naudotus ne jų 
patalpose, netiesioginių NMI ir SI išlaidų 
finansavimo fiksuotas dydis turėtų būti 
sumažintas nuo [20 %] pagal Reglamentą
(ES) Nr. .../2013 iki 5 %. Todėl NMI ir SI 
reikėtų numatyti leidžiančią nuo to 
reglamento 24 straipsnio nukrypti nuostatą.
Kiti EMPIR projektuose dalyvaujantys 
subjektai turėtų būti finansuojami pagal tą 
reglamentą,

valstybių įnašo. Kadangi dalyvaujančių 
valstybių NMI ir SI institucinis 
finansavimas atitinka pridėtines EMPIR 
projektams skirtas išlaidas, kurios iš 
Sąjungos įnašo nekompensuojamos, 
reikėtų pritaikyti reikalavimus atitinkančių 
netiesioginių NMI ir SI išlaidų fiksuotą 
dydį pagal dydį, nustatytą Reglamentu
(ES) Nr. .../2013 [kuriuo nustatomos 
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 
m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės]. Šį 
fiksuotą dydį reikėtų nustatyti, remiantis 
bendromis netiesioginėmis išlaidomis, 
kurias EMRP projektuose dalyvaujantys 
NMI ir SI deklaravo kaip atitinkančias 
reikalavimus, kurios nesikeis ir gali būti 
laikomos patikima EMPIR projektuose
dalyvausiančių NMI ir SI netiesioginių 
išlaidų apytiksle suma. Kadangi šios 
netiesioginės išlaidos siekia 140 % bendrų 
tiesioginių NMI ir SI finansavimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų, išskyrus 
išlaidas pagal subrangos sutartis ir 
nemokamus įnašus natūra, naudotus ne jų 
patalpose, netiesioginių NMI ir SI išlaidų 
finansavimo fiksuotas dydis turėtų būti 
sumažintas nuo [25 %] pagal Reglamentą
(ES) Nr. .../2013 iki 5 %. Todėl NMI ir SI 
reikėtų numatyti leidžiančią nuo to 
reglamento 24 straipsnio nukrypti nuostatą.
Kiti EMPIR projektuose dalyvaujantys 
subjektai turėtų būti finansuojami pagal tą 
reglamentą,

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos finansinis įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, EMPIR programai 

1. Sąjungos finansinis įnašas, įskaitant 
ELPA asignavimus, EMPIR programai 
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neviršija 300 mln. EUR. Įnašas mokamas 
iš bendrojo Sąjungos biudžeto asignavimų, 
skirtų atitinkamoms Sprendimu … 
/2013/ES įsteigtos 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 bei 61 straipsnius.

neviršija 300 mln. EUR. 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 bei 61 straipsnius, o asignavimai visų 
pirma skiriami pagal tokius uždavinius ir 
temas: pirmavimas nanotechnologijų, 
pažangiųjų medžiagų, biotechnologijų, 
pažangios gamybos ir perdirbimo srityse; 
viso gyvenimo sveikatos gerinimas ir 
gerovės didinimas; maisto tiekimo 
užtikrinimo gerinimas, tvaraus žemės 
ūkio, jūrų ir jūrininkystės mokslinių 
tyrimų ir bioekonomikos vystymas; 
perėjimas prie patikimos, tvarios ir 
konkurencingos energetikos sistemos; 
taupiai išteklius naudojančios, aplinkai 
nekenksmingos, saugios ir 
nenutrūkstamos Europos transporto 
sistemos sukūrimas; ir taupiai išteklius 
naudojančios ir klimato kaitos poveikiui 
atsparios ekonomikos sukūrimas ir tvarus 
žaliavų tiekimas.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiamas nurodymas, iš kokios programos „Horizontas 2020“ dalies biudžeto skiriamas 
ES įnašas – žr. finansinę pažymą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
II priedo 1 punkto 1.5 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.5. metrologijos srities gebėjimų ugdymo 
veiksmai įvairiais technologiniais 
lygmenimis, siekiant sukurti suderintą ir 
integruotą metrologijos sistemą 
dalyvaujančiose valstybėse.

1.5. metrologijos srities gebėjimų ugdymo 
veiksmai įvairiais technologiniais 
lygmenimis, siekiant sukurti suderintą ir 
integruotą metrologijos sistemą 
dalyvaujančiose valstybėse ir sudaryti 
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sąlygas jų mokslinei ir techninei 
kompetencijai metrologijos srityje ugdyti.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Metrologiją (matavimo mokslas) – tai esminis aukštųjų technologijų pasaulio elementas. 
Svarbiausias Europos metrologijos inovacijų ir mokslinių tyrimų programos (EMPIR) tikslas 
– teikti metrologijos sprendimus, kuriais remiamos inovacijos ir pramonės 
konkurencingumas, taip pat matavimo technologijas, skirtas visuomenės uždaviniams, pvz., 
sveikatos priežiūros, aplinkos ir energetikos srityse, spręsti, įskaitant paramą formuojant ir 
įgyvendinant politiką. Kitas svarbus pasiūlymo tikslas – sukurti integruotą Europos 
metrologijos mokslinių tyrimų sistemą, turinčią kritinę masę ir aktyviai veikiančią regioniniu, 
nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis. 

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių kartu įgyvendinamoje Europos 
metrologijos inovacijų ir mokslinių tyrimų programoje, kuri yra svarbi programos 
„Horizontas 2020“ investicijų į inovacijas paketo dalis.

Pranešėja išnagrinėjo Komisijos pasiūlymą ir nustatė kelias technines problemas, dėl kurių ji 
siūlo tam tikrus pateikimus.


