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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 padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Žymėjimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto dalis, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Tokiems pasiūlytiems taisymams reikalingas atitinkamų skyrių sutikimas.

Su galiojančiu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, 
susijusio pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose 
atitinkamai nurodomas galiojantis teisės aktas ir keičiama šio teisės akto 
nuostata. Perimtos galiojančio teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš 
dalies keisti, nors jos nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos 
pusjuodžiu šriftu. Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais 
skliaustais: [...].
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) 
dalyvavimo ir sklaidos taisyklės
(COM(2011) 0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0810),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 173, 183 
straipsnius ir 188 straipsnio antrą pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0465/2011),

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. xx xx Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Vystymosi komiteto bei Biudžeto komiteto nuomones (A7-0000/2012),

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 reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės turėtų 
adekvačiai išreikšti Europos Parlamento 
rekomendacijas, apibendrintas pranešime 
dėl paprastesnio bendrųjų mokslinių tyrimų 
programų įgyvendinimo, ir Tarybos 
rekomendacijas dėl administracinių ir 

(4) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės turėtų 
adekvačiai išreikšti Europos Parlamento 
rekomendacijas, apibendrintas pranešime 
dėl paprastesnio bendrųjų mokslinių tyrimų 
programų įgyvendinimo, ir Tarybos 
rekomendacijas dėl administracinių ir 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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finansinių reikalavimų supaprastinimo 
bendrosiose mokslinių tyrimų programose.
Taisyklėse turėtų būti vėl numatytos 
paprastinimo priemonės, įgyvendinamos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007–2013 m.) ir 
toliau mažinama dalyvių administracinė 
našta ir finansinių nuostatų sudėtingumas, 
kad būtų sumažintas finansinių klaidų 
skaičius. Taisyklėse taip pat reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į mokslo darbuotojų 
bendruomenės susirūpinimą ir 
rekomendacijas, pareikštas diskusijose, 
inicijuotose 2010 m. balandžio 29 d. 
Komisijos komunikatu Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Mokslinių tyrimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo paprastinimas“ ir 
vėliau, 2011 m. vasario 9 d., paskelbta 
Žaliąja knyga „Iššūkius paversti 
galimybėmis. Bendros strateginės ES 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
programos kūrimas“;

finansinių reikalavimų supaprastinimo 
bendrosiose mokslinių tyrimų programose.
Taisyklėse turėtų būti vėl numatytos 
paprastinimo priemonės, įgyvendinamos 
pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
1982/2006/EB dėl Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007–2013 m.) ir 
2010 m. lapkričio 12 d. ekspertų grupės 
galutinę septintosios programos tarpinio 
vertinimo ataskaitą ir toliau mažinama 
dalyvių administracinė našta ir finansinių 
nuostatų sudėtingumas, kad būtų 
sumažintas finansinių klaidų skaičius.
Taisyklėse taip pat reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į mokslo darbuotojų 
bendruomenės susirūpinimą ir 
rekomendacijas, pareikštas diskusijose, 
inicijuotose 2010 m. balandžio 29 d. 
Komisijos komunikatu Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Mokslinių tyrimų bendrųjų 
programų įgyvendinimo paprastinimas“ ir 
vėliau, 2011 m. vasario 9 d., paskelbta 
Žaliąja knyga „Iššūkius paversti 
galimybėmis. Bendros strateginės ES 
mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo 
programos kūrimas“, bei atitinkamose 
Komisijos inicijuotose viešosiose 
suinteresuotųjų šalių konsultacijose;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos atliktas programos „Horizontas 2020“ poveikio vertinimas, COM(2011) 809 final , 
p. 101: „...pasikonsultavus su suinteresuotosiomis šalimis ir institucijomis dėl tolesnio 
paprastinimo ir atsižvelgus į programos „Horizontas 2020“ poveikio vertinimą, paaiškėjo, 
kad priimtinausia galimybė – toliau taikyti faktinių išlaidų atlyginimu grindžiamą 
finansavimo modelį.“

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti nuoseklumą kitų 
Sąjungos finansavimo programų atžvilgiu 
„Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas laikantis […] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
XX/XX dėl Sąjungos metiniam biudžetui 
taikomų finansinių taisyklių, ir […] 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 
X/X, kuriuo iš dalies pakeičiamos išsamios 
finansinio reglamento vykdymo taisyklės;

(5) siekiant užtikrinti nuoseklumą kitų 
Sąjungos finansavimo programų atžvilgiu 
„Horizontas 2020“ turėtų būti 
įgyvendinamas laikantis […] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
XX/XX dėl Sąjungos metiniam biudžetui 
taikomų finansinių taisyklių, ir […] 
Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 
X/X, kuriuo iš dalies pakeičiamos išsamios 
finansinio reglamento vykdymo taisyklės, 
vis dėlto tinkamai atsižvelgiant į specifinį 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos 
pobūdį;

Or. en

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) reikėtų laikytis integruoto požiūrio: 
sujungti veiklą, kurią apima Mokslinių 
tyrimų septintoji bendroji programa, 
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji 
programa ir Europos inovacijos ir 
technologijos institutas (toliau – EITI), 
siekiant palengvinti dalyvavimo sąlygas, 
sukurti nuoseklesnį priemonių kompleksą, 
padidinti mokslinį ir ekonominį poveikį 
drauge išvengiant dubliavimosi ir 
išsiskaidymo. Siekiant užtikrinti nuoseklią 
sistemą, kuri palengvintų dalyvavimą iš 
„Horizonto 2020“ biudžeto Sąjungos 
finansavimą gaunančiose programose, 
įskaitant dalyvavimą EITI, bendrųjų 
įmonių ar kitų pagal SESV 187 straipsnį 
veikiančių struktūrų valdomose 
programose arba valstybių narių pagal 
SESV 185 straipsnį vykdomose 
programose, turėtų būti taikomos bendros 
taisyklės. Tačiau reikėtų užtikrinti 

(6) reikėtų laikytis integruoto požiūrio: 
sujungti veiklą, kurią apima Mokslinių 
tyrimų septintoji bendroji programa, 
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji 
programa ir Europos inovacijos ir 
technologijos institutas (toliau – EITI), 
siekiant palengvinti dalyvavimo sąlygas, 
sukurti nuoseklesnį priemonių kompleksą, 
padidinti mokslinį ir ekonominį poveikį 
drauge išvengiant dubliavimosi ir 
išsiskaidymo. Siekiant užtikrinti nuoseklią 
sistemą, kuri palengvintų dalyvavimą iš 
„Horizonto 2020“ biudžeto Sąjungos 
finansavimą gaunančiose programose, 
įskaitant dalyvavimą EITI, bendrųjų 
įmonių ar kitų pagal SESV 187 straipsnį 
veikiančių struktūrų valdomose 
programose arba valstybių narių pagal 
SESV 185 straipsnį vykdomose 
programose, turėtų būti taikomos bendros 
taisyklės;
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lanksčią galimybę Komisijos sutikimu 
priimti specialiąsias taisykles, kai ją 
pateisina specialūs atitinkamų veiksmų 
poreikiai;

Or. en

(Žr. žemiau)

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti vieną bendrų taisyklių rinkinį, šiame reglamente nustatytos konkrečios 
taisyklės, susijusios su minėtais veiksmais arba programomis, vis dar sudarant sąlygas 
lankstumui šiame reglamente nustatytose srityse.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti.
Finansinė Sąjungos pagalba galėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis;

(9) šios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės 
turėtų sukurti nuoseklią, visapusišką ir 
skaidrią sistemą, kuri užtikrintų kuo 
veiksmingesnį įgyvendinimą 
supaprastinant taisykles, kad būtų 
atsižvelgta į visų dalyvių, ypač mažųjų ir 
vidutinių įmonių, poreikį lengvai įsitraukti;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) finansinė Sąjungos pagalba galėtų 
būti teikiama įvairiomis formomis 
pasirenkant tinkamiausią priemonę, kuri 
remtų programos „Horizontas 2020“ 
tikslus ir atitiktų konkrečius tikslinių 
paramos gavėjų poreikius;
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Or. en

Pagrindimas

Papildoma konstatuojamoji dalis įtraukta siekiant pabrėžti, kad pagrindinis kriterijus 
renkantis tarp skirtingų finansavimo formų yra priemonės tinkamumas konkrečiam tikslui.

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) atsižvelgiant į konkrečius skirtingo 
pobūdžio mokslo darbuotojų 
bendruomenės įvairių dalyvių poreikius, 
dalyvavimo taisyklėse turėtų būti 
nustatytas tolesnis finansavimo normų ir 
metodų, skirtų netiesioginėms sąnaudoms 
apibrėžti, derinių skaičiaus mažinimas, 
kartu išlaikant esamą 
universitetų/mokslinio tyrimo centrų, 
pramonės įmonių, ne pelno organizacijų 
bei mažųjų ir vidutinių įmonių 
diferenciaciją, kaip aiškiai nustatyta 2010 
m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento 
rezoliucijos dėl mokslinių tyrimų 
bendrųjų programų įgyvendinimo 
paprastinimo 17 dalyje1;
_____________
1 OL C 74E, 2012 3 13, p. 34.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti, kad programa „Horizontas 2020“ nebūtų pernelyg supaprastinta ir joje 
netgi nebūtų atsižvelgiama į pačius svarbiausius suinteresuotųjų šalių skirtumus, o tai galėtų 
nulemti nepageidaujamą mažesnį tam tikrų suinteresuotųjų šalių, kurių padėtis šiuo metu ne 
tokia palanki, dalyvavimą, Parlamentas turėtų prisiminti Marios da Graços Carvalho 
pranešimo 17 dalį, kurioje aiškiai pasisakoma už paprastesnę sistemą, padėsiančią išlaikyti 
esamą (ir tinkamai pagrįstą) suinteresuotųjų šalių diferenciaciją.

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
9 c konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9c) siekiant išlaisvinti visą mažųjų ir 
vidutinių įmonių bei mažos ir vidutinės 
kapitalizacijos įmonių mokslinio tyrimo ir 
inovacijų kūrimo potencialą drauge 
tinkamai atsižvelgiant į skirtingo tipo 
mažųjų ir vidutinių įmonių bei skirtingų 
sektorių ypatumus, šiose dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklėse taip pat turėtų būti 
atsižvelgta į konkrečius minėtų įmonių 
finansavimo poreikius. Dalyvavimo 
taisyklės turėtų padėti reikiamai, 
daugiausia iki šešių mėnesių, sutrumpinti 
laiką, per kurį skiriama dotacija;

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į Marios Da Graça Carvalho pranešimo 38 ir 39 dalis.

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą ir 
suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant 
projektus, turėtų būti priimta supaprastinta 
sąnaudų kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius.
Paprastinimo sumetimais kiekvienam 
veiksmo tipui turėtų būti taikoma vienoda 
kompensavimo norma be diferenciacijos 
pagal dalyvio tipą;

(12) reikėtų nustatyti sąlygas, kuriomis 
Sąjungos finansavimas būtų teikiamas 
pagal „Horizontą 2020“ vykdomų veiksmų 
dalyviams. Siekiant sumažinti galiojančių 
finansavimo taisyklių sudėtingumą, turėtų 
būti priimta supaprastinta sąnaudų 
kompensavimo sistema, kuria būtų 
skatinama daugiau naudoti vienkartines 
išmokas, vienodo dydžio normas ir 
standartinius vieneto įkainius;

Or. en
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Pagrindimas

Daugiau lankstumo, suteikiamo įgyvendinant projektus, dalyviams nesumažina sudėtingumo, 
net priešingai. Bendra finansavimo norma neatsižvelgiama į konkrečius tam tikrų dalyvių 
poreikius ir ji nėra patraukli mokslinių tyrimų veiklą inovacijų projekte vykdantiems 
dalyviams. Mokslinių tyrimų partneriai tikriausiai nebus finansuojami kitų dalyvių. Ši sistema 
taip pat trukdytų projektų konsorciumui ir gerokai užvilkintų jo taikymo procesą.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) specifiniai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities uždaviniai turėtų būti 
sprendžiami naujomis finansavimo 
formomis (kaip antai prizais, 
ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, 
inovatyvių sprendimų viešaisiais 
pirkimais), kurioms reikia specifinių 
taisyklių;

(13) specifiniai mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities uždaviniai turėtų būti 
sprendžiami naujomis finansavimo 
formomis (kaip antai prizais, 
ikiprekybiniais viešaisiais pirkimais, 
inovatyvių sprendimų viešaisiais 
pirkimais), taip pat pasitelkiant 
konkrečius finansavimo įstaigų tipus 
(kaip antai esamas ir naujai numatytas 
programavimo iniciatyvas, pagrįstas 
SESV 185 ir 187 straipsniais ir 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas] [55] straipsniu). Šioms 
naujoms finansavimo formoms ir šiems 
skirtingiems finansavimo įstaigų tipams
reikia specifinių taisyklių, kurios turėtų 
būti nustatytos šiame reglamente;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti vieno bendro taisyklių rinkinio sumanymą, į dalyvavimo taisykles, kurios 
apima konkrečius finansavimo įstaigų tipus bei naujas turimas finansavimo formas, įtrauktas 
naujas pavadinimas „konkrečios nuostatos“.

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) naudotinos skirtingos finansavimo 
formos ir, jei reikia, derintini skirtingi 
finansavimo įstaigų tipai. Visų pirma 
papildomos finansinės priemonės turėtų 
būti taikomos tais atvejais, kai jos padeda 
dar geriau panaudoti privačias 
investicijas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje, įskaitant novatoriškoms ir visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
skirtas rizikos kapitalo investicijas, ir kai 
norimų rezultatų negali būti pasiekta 
veiksmingai pasitelkiant dotacijas, taip pat 
kai tie veiksmai visų pirma yra su rinka 
glaudžiai susijusi veikla;

Or. en

Pagrindimas

Finansinėmis priemonėmis siekiama skatinti privačias investicijas inovacijų srityje ir sudaryti 
tam palankias sąlygas, taip pati įveikti „mirties slėnį“ ikiprekybiniame etape. Dalyvavimo 
taisyklėse, įskaitant specialiai skirtą straipsnį „konkrečiose nuostatose“, kuriose nustatomos 
bendrosios finansinių priemonių taikymo sąlygos, turėtų būti sustiprintas ir pabrėžiamas su 
rinka susijusios veiklos derinys.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal „Horizontą 2020“ skiriamas 
finansavimas turėtų būti suderintas su 
valstybės pagalbos taisyklėmis siekiant 
visoms bendrojoje rinkoje veikiančioms 
įmonėms sudaryti vienodas sąlygas, 
užtikrinti efektyvų viešųjų lėšų 
panaudojimą ir užkirsti kelią rinkos 
iškraipymams, kaip antai privataus 
finansavimo slopinimui, neefektyvių rinkos 
struktūrų kūrimui ar neveiksmingų įmonių 
išlaikymui;

(14) pagal „Horizontą 2020“ skiriamas 
finansavimas turėtų būti suderintas siekiant 
visoms bendrojoje rinkoje veikiančioms 
įmonėms sudaryti vienodas sąlygas, 
užtikrinti efektyvų viešųjų lėšų 
panaudojimą ir užkirsti kelią rinkos 
iškraipymams, kaip antai privataus 
finansavimo slopinimui, neefektyvių rinkos 
struktūrų kūrimui ar neveiksmingų įmonių 
išlaikymui;

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi valstybės pagalbos sistema nukreipta tik į valstybes nares ir netaikoma Sąjungos 
finansavimui mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, siekiant išvengti painiavos nuoroda turėtų 
būti išbraukta. Tačiau bendras tikslas išvengti rinkos iškraipymų turėtų būti paminėtas.

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) finansiniai Sąjungos interesai turėtų 
būti ginami proporcingomis priemonėmis 
per visą išlaidų ciklą;

(15) finansiniai Sąjungos interesai turėtų 
būti ginami proporcingomis priemonėmis 
per visą išlaidų ciklą užtikrinant tinkamą 
pasitikėjimo ir kontrolės pusiausvyrą;

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda pagal Marios Da Graça Carvalho pranešimo 11 dalį ir „HORIZONTO 2020“ 
reglamentą.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais;

(19) kad dalyviai tinkamai saugotų, 
naudotų ir skleistų rezultatus, reikėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
reglamentuojamas rezultatų panaudojimas 
ir sklaida, ir ypač sąlygas, kuriomis juos 
būtų galima papildomai panaudoti Europos 
strateginiais interesais. Būtina daugiau 
dėmesio skirti žinių, sukauptų vykdant 
remiamą veiklą iki komercinio tokių žinių 
panaudojimo, naudojimui ir sklaidai kuo 
plačiau;

Or. en



PE489.632v01-00 14/75 PR\903026LT.doc

LT

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Finansavimo įstaiga gali nustatyti 
taisykles, kurios skirtųsi nuo šiame 
reglamente ar Reglamente Nr. XX/XX 
[Finansinis reglamentas] nustatytų 
taisyklių, jei tai numatyta pagrindiniame 
akte arba, Komisijai pritarus, to reikia dėl 
specifinių veiklos poreikių.

3. EITI gali nustatyti taisykles, kurios 
skirtųsi nuo šiame reglamente ar 
Reglamente Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas] nustatytų taisyklių, jei tai 
numatyta pagrindiniame akte arba, 
Komisijai pritarus, to reikia dėl specifinių 
veiklos poreikių, visų pirma susijusių su 
nuosavybe, prieigos teisėmis, rezultatų 
panaudojimu ir sklaida.

Or. en

Pagrindimas

Leidimas bet kuriai finansavimo įstaigai nustatyti savas konkrečias taisykles prieštarauja 
sumanymui priimti bendrą taisyklių rinkinį, kaip esminę paprastinimo priemonę. Leidžiamų 
nuokrypų ribos ir taikymo sritis turėtų būti apibrėžtos specialiai tam skirtuose straipsniuose 
pagal „konkrečias nuostatas“, siekiant išlaikyti taisyklių rinkinio tinkamo lankstumo, būtino 
patikimumo bei nuoseklumo pusiausvyrą. Šis klausimas yra labai svarbus, nes Komisija šioms 
finansavimo įstaigoms skirs biudžeto įgyvendinimo užduotis.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) susijęs subjektas – teisės subjektas, kurį 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja 
dalyvis, arba kurį taip pat kaip ir dalyvį 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tas 
pats subjektas, arba kuris tiesiogiai ar 
netiesiogiai kontroliuoja dalyvį;

2) susijęs subjektas – teisės subjektas, kurį 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja 
dalyvis, arba kurį taip pat kaip ir dalyvį 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja tas 
pats subjektas, arba kuris tiesiogiai ar 
netiesiogiai kontroliuoja dalyvį. Kontrolė 
gali apimti bet kokias formas, nustatytas 7 
straipsnio 2 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į „kontrolės“ apibrėžtį turėtų būti pateikta čia, o ne paslėpta 2 straipsnio 2 dalyje.
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Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą ir ii) dalyvių nurodomos pagal 42 
straipsnį;

4) pirminė informacija – bet kokio 
pavidalo ir pobūdžio duomenys, praktinės 
žinios ir (arba) informacija ir teisės, kaip 
antai intelektinės nuosavybės teisės, kurios 
i) priklauso dalyviams iki jų įsijungimo į 
veiksmą, ii) nesusijusios su veiksmu, 
tačiau pasitelktos jas žinančio dalyvio 
vykdant veiksmą, iii) reikalingos 
netiesioginiam veiksmui atlikti arba 
netiesioginio veiksmo rezultatams 
panaudoti ir iv) dalyvių nurodomos pagal 
42 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

ii) kriterijus pasirodė esąs naudingas Septintojoje bendrojoje programoje. Būtinybės 
kriterijus taip pat turėtų būti taikomas ir turi būti aiškiai nustatytas.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) su rinka susijusi veikla – tai turimų 
mokslinių, technologinių, verslo ir kitų 
atitinkamų žinių bei įgūdžių įgijimas, 
derinimas, formavimas ir taikymas 
siekiant sukurti naujų, pakeistų arba 
patobulintų produktų, procesų arba 
paslaugų planus, susitarimus arba 
projektus; į tai gali būti įtraukta tokia 
veikla kaip prototipų kūrimas, 
eksperimentinė gamyba, testavimas, 
demonstravimas, bandomieji projektai bei 
pateikimas į rinką;
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Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad čia nustatomas finansavimo skirtumas, šis skirtumas turėtų būti 
grindžiamas nuoseklia apibrėžtimi, paremta pripažinta mokslinių tyrimų veiklos atskyrimo 
nuo su rinka susijusios veiklos samprata. „Eksperimentinės plėtros“ apibrėžtis, nustatyta 
dabartinėje Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir 
naujovių diegimui sistemoje (2006/C 323/01), atrodo, yra tinkamiausia.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) sklaida – viešas rezultatų atskleidimas 
bet kuriomis tinkamomis priemonėmis 
(išskyrus tas, kuriomis rezultatai 
apsaugomi arba panaudojami), įskaitant 
skelbimą bet kuriomis priemonėmis;

7) sklaida – viešas rezultatų atskleidimas 
bet kuriomis tinkamomis priemonėmis 
(išskyrus tas, kuriomis rezultatai 
apsaugomi arba panaudojami), įskaitant 
leidinius, kuriuose moksliniai tyrimai 
aprašomi, analizuojami ir aiškinami bet 
kuriomis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) panaudoti/panaudojimas – tiesioginis 
arba netiesioginis rezultatų naudojimas 
tolesnėje mokslinių tyrimų veikloje, 
išskyrus tą, kuri apima atitinkamus 
netiesioginius veiksmus, arba produktams 
ar procesams kurti, tobulinti ir pateikti į 
rinką, arba paslaugoms kurti ir teikti;

Or. en

Pagrindimas

Reikia pridėti „panaudoti“ apibrėžtį, siekiant paaiškinti, kad visas vidinio ar išorinio 
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rezultatų panaudojimo rūšis apima „panaudoti“ (įskaitant vidaus mokslinius tyrimus, trečiųjų 
šalių mokslinius tyrimus, naudojimą savo reikmėms).

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b) teisingos ir pagrįstos sąlygos –
finansinės sąlygos, atsižvelgiant į 
konkrečias prašymo leisti naudotis 
aplinkybes, ypač įgytos ar pirminės 
informacijos, kuria prašoma leisti 
naudotis, faktinė ar galima vertė ir (arba) 
numatomo naudojimosi mastas, trukmė ar 
kiti požymiai;

Or. en

Pagrindimas

„Teisingų ir pagrįstų sąlygų“ apibrėžtis bendrojoje mokslinių tyrimų programoje yra labai 
svarbi, nes šis terminas reglamente dažnai vartojamas. Turint omenyje konkrečios išraiškos 
finansinius terminus, ši tendencija turėtų būti ryškesnė, nei yra Europos bendrijos mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintojoje bendrojoje programoje 
(2007–2013 m.).

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) finansavimo įstaiga – įstaiga ar 
institucija, išskyrus Komisiją, kuriai 
Komisija paveda biudžeto įgyvendinimo 
užduotis pagal Reglamento (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] 9 straipsnio 2 
dalį;

8) finansavimo įstaiga – įstaiga ar 
institucija, išskyrus Komisiją, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) Nr. XX/XX
[Finansinis reglamentas] 55 straipsnio 1 
dalies b punkte, kuriai Komisija paveda 
biudžeto įgyvendinimo užduotis;

Or. en

Pagrindimas

Nuorodų į nuorodas reikėtų vengti dėl teisinio aiškumo.
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Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) programos bendrai finansuojamas 
veiksmas – veiksmas, finansuojamas 
dotacija, kurios pagrindinis tikslas yra 
papildyti atskirus kvietimus ar programas, 
finansuojamas kitų subjektų nei mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programas valdančios 
Sąjungos įstaigos;

12) programos bendrai finansuojamas 
veiksmas – veiksmas, finansuojamas 
dotacija, kurios pagrindinis tikslas yra 
papildyti atskirus kvietimus ar programas, 
finansuojamas kitų subjektų nei mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programas valdančios 
Sąjungos įstaigos. Veiksmas gali apimti 
papildomą tinklų kūrimo ir programų 
derinimo skirtingose šalyse veiklą;

Or. en

Pagrindimas

Prierašas perkeltas iš 2 straipsnio 5 dalies.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios ir 
informacija bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises;

15) rezultatai – per veiksmą sukurti bet 
kokio pobūdžio duomenys, žinios, 
informacija, objektai ir kiti realūs 
rezultatai, bet kokiu pavidalu, galimi 
saugoti ar ne, taip pat visos su jais 
susijusios teisės, įskaitant intelektinės 
nuosavybės teises. Leidiniai, kuriuose 
aprašomi, aiškinami arba analizuojami 
duomenys, žinios ar informacija, sukurti 
kaip tiesioginis „Horizontas 2020“ 
finansavimo rezultatas, nelaikomi 
rezultatais;

Or. en
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Pagrindimas

Kad būtų išvengta teisinio netikrumo, turėtų būti pateikti realūs rezultatai. Reikėtų pateikti 
iliustracinėms reikmėms naudingus intelektinės nuosavybės teisių pavyzdžius. 
„Rezultatų“„apibrėžtyje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad rezultatai neapima mokslinių 
tyrimų leidinių, kurie turėtų būti laisvai prieinami.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) darbo planas – finansavimo įstaigų, 
kurioms pavesta dalis „Horizonto 2020“ 
įgyvendinimo pagal Reglamento (ES) Nr. 
XX/XX [Horizontas 2020] 9 straipsnio 2 
dalį, priimtas dokumentas, panašus į 
Komisijos darbo programą.

Išbraukta.

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

Dėl paprastinimo, aiškumo ir prieinamumo „darbo planas“, kaip finansavimo įstaigos 
parengtame metiniame veiklos plane, turėtų būti vadinamas „darbo programa“, ir Komisija 
jį turėtų priimti taip pat kaip Europos mokslinių tyrimų tarybos darbo programą, kaip 
nurodyta „Horizonto 2020“ specialiosios programos 5 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a) garantuojamas valstybės narės –
dalyvaujančio teisės subjekto finansinis 
gyvybingumas užtikrinamas valstybės 
narės įsipareigojimu.

Or. en
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Pagrindimas

Šios padėties apibrėžtis atrodo svarbi, kad būtų išvengta painiavos kaip Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios 
programos (2007–2013 m.) pradžioje.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies 2 pastraipoje tikslais kontrolė 
gali būti bet kurios 7 straipsnyje 
nustatytos formos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda perkelta į 2 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Taikant 1 dalies 12 punktą veiksmų 
dalimi gali būti papildomos skirtingų 
valstybių tinklų kūrimo ir programų 
koordinavimo veiklos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda perkelta į 2 straipsnio 1 dalies 12 punktą.

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis įgyvendinimo susitarimuose, Laikantis įgyvendinimo susitarimuose, 
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sprendimuose ar sutartyse nustatytų sąlygų 
ir atsižvelgiant į įslaptintos informacijos 
apsaugos taisykles, duomenys, žinios ir 
informacija, kuri vykdant veiksmą 
perduota kaip konfidenciali, laikoma 
konfidencialia.

sprendimuose ar sutartyse nustatytų sąlygų 
ir atsižvelgiant į įslaptintos informacijos 
apsaugos taisykles, duomenys, žinios ir 
informacija, kuri vykdant veiksmą 
Sąjungos institucijų ir įstaigų bei veiksmo 
dalyvių perduota kaip konfidenciali, 
laikoma konfidencialia.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnyje turėtų būti aiškiai nurodyta, kas turi perduoti informaciją kaip konfidencialią 
(Sąjungos institucijos ir įstaigos bei veiksmo dalyviai).

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 3 straipsnio Komisija, 
gavusi prašymą, teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybėms 
narėms ir asocijuotoms šalims turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus, 
kai:

Nepažeidžiant 3 straipsnio Komisija, 
gavusi prašymą, teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybėms 
narėms ir asocijuotoms šalims turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio veiksmo dalyvio 
rezultatus, kai:

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos „Saugios visuomenės“ konkretaus 
tikslo „Integracinės, inovacijas 
diegiančios ir saugios visuomenės“
veiksmų atveju Komisija teikia Sąjungos 
institucijoms ir įstaigoms, valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms turimą 
naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus.

Konkretaus tikslo „Saugios visuomenės –
Europos ir jos piliečių saugumo ir laisvės 
apsauga“ veiksmų atveju Komisija teikia 
Sąjungos institucijoms ir įstaigoms, 
valstybių narių nacionalinėms institucijoms 
turimą naudingą informaciją apie Sąjungos 
finansavimo gavusio dalyvio rezultatus.
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Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitinkamoje darbo programoje gali būti 
apribotas trečiosiose šalyse įsisteigusių 
teisės subjektų dalyvavimas „Horizonte 
2020“ arba jo dalyse, kai valstybių narių 
teisės subjektų dalyvavimas trečiosios 
šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programose laikomas žalingu Sąjungos 
interesams.

2. Atitinkamoje darbo programoje gali būti 
apribotas trečiosiose šalyse įsisteigusių 
teisės subjektų dalyvavimas „Horizonte 
2020“ arba jo dalyse, kai valstybių narių 
teisės subjektų arba jų vietinių susijusių 
subjektų dalyvavimas trečiosios šalies 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programose 
laikomas žalingu Sąjungos interesams.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti skatinamas abipusis trečiųjų šalių programų prieinamumas, kartu Europos 
daugianacionalinių bendrovių vietos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
laboratorijoms.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų ir darbo 
programoje ar darbo plane numatytais 
pagrįstais atvejais minimali sąlyga –
vienas teisės subjektas, įsisteigęs valstybėje 
narėje arba asocijuotoje šalyje.

3. Nukrypstant nuo 1 dalies, Europos 
mokslinių tyrimų tarybos netirtų sričių 
mokslinių tyrimų veiksmų, MVĮ 
priemonės, programos bendrai 
finansuojamas veiksmų atvejais minimali 
sąlyga – vienas teisės subjektas, įsisteigęs 
valstybėje narėje arba asocijuotoje šalyje, 
atsižvelgiant į tai, kad teisės subjektas gali 
konkuruoti tarptautiniu mastu ir 
sprendžia Europos visuomeninius 
uždavinius.

Or. en
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Pagrindimas

Vieno dalyvio taisyklės taikymo sąlygos turėtų būti aiškiai nurodytos reglamento tekste.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, koordinavimo 
ir paramos veiksmų, mokymo ir mobilumo 
veiksmų atveju minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas.

4. Nukrypstant nuo 1 dalies, koordinavimo 
ir paramos veiksmų, mokymo ir mobilumo 
veiksmų atveju minimali sąlyga – vienas 
teisės subjektas, atsižvelgiant į tai, kad 
teisės subjektas gali konkuruoti 
tarptautiniu mastu ir sprendžia Europos 
visuomeninius uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kvietimas teikti pasiūlymus preliminariai 
neriboja pagal kvietimą teikti pasiūlymus 
finansuojamų veiksmų skaičiaus tik iki 
vieno veiksmo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti konkurencingumo aspektą kvietimo teikti pasiūlymus procese, turėtų būti 
panaikintas bendras ribojimas, kad „gali būti finansuojamas tik vienas kiekvienos temos 
projektas“. Priešingu atveju, atsižvelgiant į kvietimo teikti pasiūlymus detalumą ir išsamumą, 
šis ribojimas gali kelti pavojų didžiausios kompetencijos kriterijui.

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai tinka, pasiūlymuose pateikiamas 
rezultatų naudojimo ir sklaidos plano 
projektas.

1. Pasiūlymuose pateikiamas rezultatų 
naudojimo ir sklaidos plano projektas, jei 
to aiškiai reikalaujama kvietime teikti 
pasiūlymus.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai tinka, pasiūlyme dėl žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių mokslinių 
tyrimų pateikiama išsami informacija apie 
licencijavimo ir kontrolės priemones, kurių 
imsis valstybių narių kompetentingos 
institucijos, taip pat išsami informacija apie 
pateiksimus etikos patvirtinimus. Žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių gavimo 
klausimais institucijoms, organizacijoms ir 
mokslo darbuotojams taikoma griežta 
licencijavimo ir kontrolės tvarka pagal 
atitinkamų valstybių narių teisinę sistemą.

2. Pasiūlyme dėl žmogaus embrioninių 
kamieninių ląstelių mokslinių tyrimų 
pateikiama išsami informacija apie 
licencijavimo ir kontrolės priemones, kurių 
imsis valstybių narių kompetentingos 
institucijos, taip pat išsami informacija apie 
pateiksimus etikos patvirtinimus. Žmogaus 
embrioninių kamieninių ląstelių gavimo 
klausimais institucijoms, organizacijoms ir 
mokslo darbuotojams taikoma griežta 
licencijavimo ir kontrolės tvarka pagal 
atitinkamų valstybių narių teisinę sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringa redakcija. Visi pasiūlymai dėl žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių 
mokslinių tyrimų turėtų apimti išsamią informaciją apie licencijavimą ir kontrolės priemones.

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pasiūlymas, kuriame pažeidžiami etikos 
principai ar galiojantys teisės aktai arba 
kuris neatitinka Sprendime Nr. XX/XX/ES 

3. Pasiūlymas, kuriame pažeidžiami etikos 
principai ar galiojantys teisės aktai arba 
kuris neatitinka Sprendime Nr. XX/XX/ES 



PR\903026LT.doc 25/75 PE489.632v01-00

LT

[specialioji programa], darbo programoje 
ar darbo plane, kvietime teikti pasiūlymus 
nustatytų sąlygų, gali būti bet kuriuo metu
pašalintas iš vertinimo, atrankos ir skyrimo 
procedūrų.

[specialioji programa], darbo programoje 
ar darbo plane, kvietime teikti pasiūlymus 
nustatytų sąlygų, pašalinamas iš 
vertinimo, atrankos ir skyrimo procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija parengia atrankos proceso 
vadovą, kuriame paaiškinami sutarties 
sudarymo kriterijai ir nustatomi 
konkretūs atrankos proceso koeficientai ir 
ribinės vertės. Šis vadovas skelbiamas 
kartu su pirmąja darbo programa.

Or. en

Pagrindimas

Komisija teikia visą reikalingą pagalbą, kad „Horizontas 2020“ būtų lengviau prieinamas ir 
kad padidintų pasiūlymų sėkmės rodiklį. Aiškus atrankos proceso vadovas būtų labai 
vertinamas suinteresuotųjų šalių bendruomenių ir palengvintų šį procesą naujiems ir 
nepatyrusiems pareiškėjams.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai veiksmui prašoma 500 000 EUR ar 
didesnio Sąjungos finansinio įnašo, 
Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
iš anksto patikrina tik koordinatorių 
finansinį pajėgumą, nebent, remiantis 
turima informacija, esama priežasčių 
abejoti koordinatoriaus ar kitų dalyvių 
finansiniu pajėgumu.

5. Kai veiksmui prašoma 500 000 EUR ar 
didesnio Sąjungos finansinio įnašo, 
Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
iš anksto patikrina tik koordinatorių 
finansinį pajėgumą, nebent, remiantis 
turima informacija, esama priežasčių 
abejoti koordinatoriaus ar kitų dalyvių 
finansiniu pajėgumu. Komisija 
pareiškėjams pateikia paprastą, patogią 
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naudoti elektroninę priemonę, kad jie 
galėtų pasitikrinti savo finansinį 
gyvybingumą.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingas tikrinimo metodo paaiškinimas.

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paraiškovams, manantiems, kad jų 
pasiūlymas įvertintas ne pagal taisyklėmis, 
atitinkama darbo programa ar kvietimu 
teikti pasiūlymus nustatytą tvarką, 
Komisija ar atitinkama finansavimo įstaiga 
nustato vertinimo persvarstymo tvarką.

1. Paraiškovams, manantiems, kad jų 
pasiūlymas įvertintas ne pagal taisyklėmis, 
atitinkama darbo programa, kvietimu teikti 
pasiūlymus ir Komisijos atrankos proceso 
vadovu nustatytą tvarką, Komisija ar 
atitinkama finansavimo įstaiga nustato 
vertinimo persvarstymo tvarką.

Or. en

(Žr. 14 straipsnio 3 dalies a punkto redakciją)

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, pagal šį reglamentą, 
atsižvelgdama į atitinkamo finansavimo 
plano ypatybes, parengs dotacijos 
susitarimo pavyzdį. Jeigu paaiškės, kad 
reikia iš esmės keisti dotacijos susitarimo 
pavyzdį, Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su valstybėmis 
narėmis, atitinkamai jį persvarstys.

Or. en
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Pagrindimas

Remdamasi Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintąja bendrąja programa (2007–2013 m.), Komisija turėjo parengti dotacijos 
susitarimo pavyzdį (bendrosios mokslinių tyrimų programos 19 straipsnio 8 dalis). Tai taip 
pat turėtų būti numatyta pagal programą „Horizontas 2020“ siekiant apriboti leidžiamų 
nuokrypų nuo bendro taisyklių rinkinio taikymo sritį, kas priešingu atveju paliekama įvairių 
generalinių direktoratų (GD) ir finansavimo įstaigų žiniai.

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dotacijos susitarimu nustatomos 
dalyvių, Komisijos ar atitinkamų 
finansavimo įstaigų teisės ir pareigos.
Susitarimu taip pat nustatomos teisės 
subjektų, kurie tampa dalyviais 
įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos.

2. Dotacijos susitarimu nustatomos 
dalyvių, Komisijos ar atitinkamų 
finansavimo įstaigų teisės ir pareigos. 
Susitarimu taip pat nustatomos teisės 
subjektų, kurie tampa dalyviais 
įgyvendinant veiksmą, teisės ir pareigos.
Tai atitinka šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, turėtų būti užtikrinta, kad dotacijos susitarimu visiškai atsižvelgiama į šį 
reglamentą ir jokie nauji aiškinimai nėra įtraukti į dotacijos susitarimą.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Dotacijos susitarimu gali būti nustatytos 
su teisėmis naudotis, sklaida ir 
panaudojimu susijusios dalyvių teisės ir 
pareigos, kuriomis būtų papildytos 
išdėstytosios šiame reglamente.

3. Dotacijos susitarimu gali būti nustatytos 
su teisėmis naudotis, sklaida ir 
panaudojimu susijusios dalyvių teisės ir 
pareigos, kuriomis būtų papildytos 
išdėstytosios šiame reglamente. Komisija 
užtikrina, kad papildomos teisės ir 
pareigos būtų taikomos aiškiai ir 
nuosekliai visiems pagal „Horizontas 
2020“ finansuojamiems veiksmams.
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Or. en

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai tinka, Komisija pagal Reglamento (ES) 
Nr. XX/2012 [Finansinis reglamentas] X 
straipsnį arba atitinkama finansavimo 
įstaiga vietoj dotacijos susitarimų 
sudarymo gali priimti dotacijos 
sprendimus. Mutatis mutandis taikomos šio 
reglamento nuostatos dėl dotacijos 
susitarimų.

Kai tinka ir kai reikia racionalaus 
požiūrio į finansuojamus veiksmus,
Komisija pagal Reglamento (ES) Nr. 
XX/2012 [Finansinis reglamentas] X 
straipsnį arba atitinkama finansavimo 
įstaiga vietoj dotacijos susitarimų 
sudarymo gali priimti dotacijos 
sprendimus. Mutatis mutandis taikomos šio 
reglamento nuostatos dėl dotacijos 
susitarimu.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimų dėl dotacijų panaudojimo sąlygos turėtų būti aiškiau apibrėžtos.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Dotacijos išmokėjimo laikas

Komisija arba atitinkama finansavimo 
įstaiga užtikrina, kad laikas tarp 
pasiūlymų teikimo galutinio termino, kaip 
nustatyta atskirais kvietimais teikti 
pasiūlymus, ir dotacijos susitarimo 
pasirašymo arba, kai tinka, sprendimo dėl 
dotacijos priėmimo apribojamas iki ne 
ilgesnio kaip šešių mėnesių laikotarpio. 
Išimtiniais atvejais šis laikotarpis gali būti 
pailgintas vienu mėnesiu.
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Or. en

(Žr. Marios Da Graça Carvalho pranešimo38 ir 39 dalių redakciją.)

Pagrindimas

Tai pats svarbiausias veiksnys siekiant pagerinti pramonės sektoriaus dalyvavimą „Horizonte 
2020“, palyginti su Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintąja bendrąja programa (2007–2013 m.). Vidutinis dotacijos 
išmokėjimo laikas Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintojoje bendrojoje programoje (2007–2013 m.) yra 350 dienų. 
Komisijos Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos GD pasiekė vidutinį 270 dienų laikotarpį. 
Komisijos tikslas 100 dienų sumažinti vidutinį dotacijos išmokėjimo laiką yra nepakankamas, 
atsižvelgiant į tai, kad Komisijos Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos GD tai beveik 
pasieks šiuo metu ir kad reglamento projekte nepateikta jokių konkrečių pasiūlymų.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ar atitinkama finansavimo 
įstaiga gali sukurti mainų su dalyviais 
saugią elektroninę sistemą. Naudojant 
dalyvio atstovo naudotojo nustatymą ir 
slaptažodį per šią sistemą perduotas 
dokumentas, įskaitant dotacijos 
susitarimus, laikomas dokumento 
originalu. Toks nustatymas yra atitinkamo 
dokumento parašas.

Komisija sukuria mainų su dalyviais 
saugią elektroninę sistemą. Naudojant 
dalyvio atstovo naudotojo nustatymą ir 
slaptažodį per šią sistemą perduotas 
dokumentas, įskaitant dotacijos 
susitarimus, laikomas dokumento 
originalu. Toks nustatymas yra atitinkamo 
dokumento parašas.

Or. en

Pagrindimas

Paprastinimo reikmėms, geriausia, jei būtų viena elektroninė sistema ir dalyvių portalas.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Dalyviai neprisiima su dotacijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų.
Jei dalyvis nevykdo veiksmo techninio 

2. Dalyviai neprisiima su dotacijos 
susitarimu nesuderinamų įsipareigojimų. 
Jei dalyvis nevykdo veiksmo techninio 
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įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai 
vykdo įsipareigojimus be papildomo 
Bendrijos finansinio įnašo, išskyrus 
atvejus, kai Komisija ar finansavimo 
įstaiga aiškiai atleidžia juos nuo to 
įsipareigojimo. Laikantis su fondu susijusių 
nuostatų, kiekvienas dalyvis finansiškai 
atsakingas tik už savo paties skolą.
Dalyviai užtikrina, kad Komisijai ar 
finansavimo įstaigai būtų pranešta apie 
visus įvykius, kurie galėtų paveikti 
veiksmo įgyvendinimą arba Sąjungos 
interesus.

įgyvendinimo įsipareigojimų, kiti dalyviai 
vykdo įsipareigojimus be papildomo 
Bendrijos finansinio įnašo, išskyrus 
atvejus, kai Komisija ar finansavimo 
įstaiga aiškiai atleidžia juos nuo to 
įsipareigojimo. Įsipareigojimų 
nevykdančiai šaliai suteiktas arba skirtas 
finansavimas skiriamas likusiems 
partneriams, siekiant padengti jų išlaidas 
imantis darbo, kuris iš pradžių skirtas 
įsipareigojimų nevykdančiai šaliai . 
Finansavimas perduodamas 
koordinatoriui, kai suplanuota 
įsipareigojimų nevykdančios šalies 
numatyto veiksmo pradžia. Laikantis su 
fondu susijusių nuostatų, kiekvienas 
dalyvis finansiškai atsakingas tik už savo 
paties skolą. Dalyviai užtikrina, kad 
Komisijai ar finansavimo įstaigai būtų 
pranešta apie visus įvykius, kurie tinkamu 
metu galėtų paveikti veiksmo 
įgyvendinimą arba Sąjungos interesus.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu dalyvis nevykdo savo įsipareigojimų, veiksmo kaip visumos įgyvendinimas, jei galima, 
tęsiamas, o įsipareigojimų nevykdančiai šaliai suteiktas arba skirtas finansavimas skiriamas 
likusiems partneriams, kad būtų padengtos jų išlaidos.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyvauti veiksme norinčio 
konsorciumo nariai iš savo tarpo paskiria 
vieną koordinatorių, kuris nurodomas 
dotacijos susitarime.

1. Dalyvauti veiksme norinčio 
konsorciumo nariai iš savo tarpo paskiria 
vieną koordinatorių, kuris nurodomas 
dotacijos susitarime. Koordinatorius yra 
pagrindinis kontaktinis konsorciumo 
narių asmuo, atstovauja konsorciumui 
santykiuose su Komisija arba 
atitinkamomis finansavimo įstaigomis ir 
stebi konsorciumo narių įsipareigojimų 
vykdymą pagal dotacijos susitarimą. 
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Or. en

Pagrindimas

Koordinatoriaus vaidmuo ir jo užduotys turėtų būti apibūdintos išsamiau.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Veiksme dalyvaujančio konsorciumo 
nariai sudaro vidinį susitarimą 
(konsorciumo susitarimą), išskyrus 
tinkamus darbo programoje arba darbo 
plane, arba kvietime teikti pasiūlymus 
numatytais atvejais.

2. Veiksme dalyvaujančio konsorciumo 
nariai sudaro vidinį susitarimą, kuriame 
nustatomos konsorciumo narių teisės ir 
pareigos, (konsorciumo susitarimą).

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis konsorciumo susitarimo tikslas (konsorciumo narių teisės ir pareigos) turėtų būti 
aiškiai nurodytas tekste. Ankstesnių bendrųjų programų patirtis parodė, kad preliminarus 
konsorciumo susitarimas palengvina projekto įgyvendinimą, todėl jis turėtų būti laikomas 
standartine procedūra.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Konsorciumo susitarime, be kita ko, 
gali būti nustatyta:
a) konsorciumo vidaus organizacija;
b) Sąjungos finansavimo paskirstymas;
c) sklaidos, panaudojimo ir teisių 
naudotis taisyklės, papildančios III 
antraštinės dalies I skyriuje nustatytas 
taisykles, ir dotacijos susitarimo 
nuostatos;
d) vidaus ginčų sprendimas, įskaitant 
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piktnaudžiavimo įgaliojimais atvejus;
e) dalyvių susitarimai dėl atsakomybės, 
žalos atlyginimo ir konfidencialumo.
Konsorciumo nariai konsorciume gali 
sudaryti bet kokius susitarimus, kurie, jų 
manymu, neprieštarauja dotacijos 
susitarimui arba šiam reglamentui.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis dabartine konsorciumo susitarimų patirtimi, atrodo tikslinga nustatyti minimalų 
konsorciumo susitarimo turinį.

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Konsorciumas gali pasiūlyti priimti ar 
pašalinti dalyvį pagal atitinkamas dotacijos 
susitarimo nuostatas, jei toks pokytis 
atitinka dalyvavimo sąlygas, nedaro 
neigiamo poveikio veiksmo įgyvendinimui 
ir nepažeidžia lygių galimybių principo.

3. Konsorciumas gali pasiūlyti priimti ar 
pašalinti dalyvį arba pakeisti 
koordinatorių pagal atitinkamas dotacijos 
susitarimo nuostatas, jei toks pokytis 
atitinka dalyvavimo taisykles, nedaro 
neigiamo poveikio veiksmo įgyvendinimui 
ir nepažeidžia lygių galimybių principo.

Or. en

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos gali būti teikiamos visomis 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis 
reglamentas] [116] straipsnyje nurodytomis 
formomis.

Dotacijos gali būti teikiamos visomis 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Finansinis 
reglamentas] [116] straipsnyje nurodytomis 
formomis, atsižvelgiant į veiksmo tikslus.

Or. en
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Pagrindimas

Šiose taisyklėse turėtų būti pabrėžti veiksmo tikslai kaip pagrindinis kriterijus renkantis 
finansavimo formą.

Pakeitimas 53
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

(priėmus šį pakeitimą įterpti naują lentelę. Žr. 54 pakeitimą.)

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 54

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies lentelė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Veiklos tipas

Sąnaudų 
apskaičiavimo 

metodas 

Dalyvio tipas
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Universitetas/ 
mokslinio 
tyrimo ir 

technologijų 
organizacija/ 

kita

Mažoji ir 
vidutinė įmonė

Pramonės sektorius

Moksliniai 
tyrimai ir

tiesioginės 
sąnaudos + 

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

plėtra bendrosios 
sąnaudos 70 % 70 % 50 %

Su rinka susijusi 
veikla

tiesioginės 
sąnaudos + 

fiksuotas dydis
100 % + 20 % 70 % + 20 % 30 % + 20 %

bendrosios 
sąnaudos 70 % 50 % 35 %

Or. en

(Žr. 53 pakeitimą.)

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 55
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
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Pakeitimas 56
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 57
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 fiksuoto 7% tiesioginių 
finansuoti tinkamų sąnaudų dydžio 
normą, kad padengtų valdymo ir 
koordinavimo veiklos sąnaudas.

Or. en

Pagrindimas

Valdymo ir koordinavimo veikla (kuri paprastai neviršija 7% bendrų projekto sąnaudų), kaip 
tai buvo numatyta Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintojoje bendrojoje programoje (2007–2013 m.), turėtų būti 
visiškai kompensuojama siekiant išvengti, kad šios veiklos kryptys dalyviams taptų 
nepatrauklios. Vienkartinė išmoka yra patraukliausia galimybė, nes ji nesudaro papildomos 
administracinės naštos kaip, tarkim, diferencijuoto laiko registravimo sistemos ir kt.
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Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. 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. en

Pagrindimas

Taikomos sąnaudų kompensavimo normos nustatymas darbo programoje būtų pati geriausia 
galimybė dėl didelio skirtingų programų bendro finansavimo veiklos nepastovumo. Antrojoje 
pastraipoje leidžiama taikyti kaupiamąjį finansavimą, visų pirma su rinka susijusioje veikloje, 
pvz., per struktūrinius fondus.

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Patvirtinimo procese, kuris taikomas 
dalyvio tipui patikrinti, kuo dažniau 
pasitelkiami unikalios registracijos 
priemonės įrašai. Pakartotinis tvirtinimas 
ankstesnėse bendrosiose programose 
patvirtintiems subjektams nebūtinas, 
išskyrus atvejus, kai pasikeitė subjekto 
teisinis statusas arba, mažųjų ir vidutinių 
įmonių atveju, įmonė nebeatitinka 
mažosios ir vidutinės įmonės apibrėžties.

Or. en
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Pagrindimas

Kuo daugiau turėtų būti naudojami turimi įrašai, kartu vengiant pakartotinio tvirtinimo, kad 
būtų paspartintas patvirtinimo procesas (dalyvio tipo nustatymas).

Pakeitimas 60
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. 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. Tai 
padaryta siekiant užtikrinti, kad programoje „Horizontas 2020“ PVM būtų laikomas 
finansuoti tinkamomis sąnaudomis. Šis sumanymas gali žlugti, jei galiausiai tai bus numatyta 
persvarstytame Finansiniame reglamente.

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kitu 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. Tokiu atveju taikomos visų 
apskaičiuotų sąnaudų kompensavimo 
normos, nustatytos 22 straipsnio 3 dalyje.

Or. en
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Pagrindimas

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
24 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

Pagrindimas

Paprastinimo priemonė.

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Metų išdirbtos valandos nustatomos 
pagal įprastą paramos gavėjo sąnaudų 
apskaitos praktiką.

Or. en

Pagrindimas

Paprastinimo priemonė siekiant išvengti administracinės naštos ir (arba) galimai lemianti 
skirtingus taisyklių aiškinimus, kas sukelia klaidas.
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Pakeitimas 64
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

Pagrindimas

Paprastinimo priemonė siekiant išvengti administracinės naštos ir (arba) galimai lemianti 
skirtingus taisyklių aiškinimus, kas sukelia klaidas.

Pakeitimas 65
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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pašalintas pagal 25 straipsnyje padarytą pakeitimą.

Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansinės atskaitomybės pažyma apima 
visą dotacijos sumą, kurios dalyvis prašo 
kaip faktinių sąnaudų kompensavimo arba 

Finansinės atskaitomybės pažyma apima 
visą dotacijos sumą, kurios dalyvis prašo 
kaip faktinių sąnaudų kompensavimo arba 
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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.

pagal 27 straipsnio 2 dalyje numatytus 
standartinius vieneto įkainius. Pažyma 
pateikiama tik tuo atveju, kai Sąjungos 
pagalbos, išskyrus pagalbą vienodo dydžio 
normomis, vienkartinėmis išmokomis ar 
standartiniais vieneto įkainiais, prašant 
sumokėti dotacijos likutį suma lygi ar 
didesnė nei 325 000 EUR.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nustatyti, kad vienodo dydžio normoms, vienkartinėms išmokoms ir 
standartiniams vieneto įkainiams nebūtų taikomas auditas, kaip paaiškinta Komisijos. Šių 
sumų išimtis yra pagrindinė priežastis mažinti dabartinę pažymos dėl finansinių ataskaitų 
ribą (375 000 EUR) iki 325 000 EUR.

Pakeitimas 67
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 
faktiškai patirtas netiesiogines finansuoti 
tinkamas sąnaudas Komisijai pateikia
metodikos pažymą. Ta metodika atitinka 
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 68
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 32 straipsnio 3 dalyje nurodytas 
susigrąžinimas taikomas teisės 
subjektams, kurių dalyvavimą 
netiesioginiuose veiksmuose užtikrina 
valstybė narė arba asocijuotoji šalis.

Or. en

Pagrindimas

Institucijoms turėtų būti taikoma išimtis, kurią turėtų užtikrinti valstybė narė, kaip tai 
nustatyta Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės 
veiklos septintojoje bendrojoje programoje (2007–2013 m.).

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

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

Pagrindimas

Straipsnis perkeltas į atskirą antraštinę dalį.

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis Išbraukta.
Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji 

pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji 
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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 
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

Pagrindimas

Straipsnis perkeltas į atskirą antraštinę dalį.
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Pakeitimas 71
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

Pagrindimas

Straipsnis perkeltas į atskirą antraštinę dalį.
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Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Jei nepriklausomi 
ekspertai turi dirbti su įslaptinta 
informacija, prieš juos skiriant prašoma 
atlikti atitinkamą patikimumo patikrinimą.

2. Nepriklausomi ekspertai parenkami 
remiantis jų gebėjimais, patirtimi ir 
žiniomis, tinkamomis paskirtoms 
užduotims atlikti. Skirdama 
nepriklausomus ekspertus Komisija 
stengiasi pasiekti, kad ekspertų grupių 
sudėtis būtų subalansuota įvairių įgūdžių, 
patirties ir žinių požiūriu, atsižvelgiant į 
veiksmo sritį. Jei nepriklausomi ekspertai 
turi dirbti su įslaptinta informacija, prieš 
juos skiriant prašoma atlikti atitinkamą 
patikimumo patikrinimą.

Or. en

Pagrindimas

Nors pirmajame sakinyje nurodomi atskirų ekspertų pasirinkimo kriterijai, antrajame 
sakinyje pabrėžiama subalansuotos ekspertų grupių sudėties svarba.

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo 
dalyviai kartu ir kai jų atitinkamos darbo 
dalys negali būti tiksliai nustatytos, tokių 
rezultatų nuosavybė yra bendra.
Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybės 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

2. Kai rezultatus sukuria keli veiksmo
dalyviai kartu ir kai šie rezultatai 
nepriskirtini atitinkamai dalyvių darbo 
daliai, tokių rezultatų nuosavybė yra 
bendra. Laikydamiesi dotacijos susitarimo 
įsipareigojimų bendrasavininkiai sudaro 
susitarimą dėl tos bendros nuosavybes 
paskirstymo ir naudojimosi ja sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Bendra nuosavybė taip pat taikoma, kai darbo dalys gali būti nustatytos. Kyla klausimas, ar 
įmanoma atskirti bendrai pasiektus rezultatus apsaugos požiūriu (patentų taikymo ir kt.). Jei 
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rezultatai neatskiriami, bus taikoma bendra nuosavybė; arba pagal nustatytas dalis, arba 
pagal kitą principą (pvz., lygių dalių).

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš 
bendrasavininkių turi teisę suteikti 
tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis bendrai turimais 
rezultatais be teisės į sublicenciją, jeigu 
įvykdomi šie reikalavimai:

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš 
bendrasavininkių turi teisę nemokamai 
naudoti savo bendrai turimus rezultatus, 
nereikalaujant išankstinio kito 
bendrasavininkio sutikimo.

Or. en

Pagrindimas

Be to, reikalingas paaiškinimas dėl savo rezultatų naudojimo (be licencijų išdavimo).

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kitiems bendrasavininkiams pranešama 
iš anksto;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Žr. 77 pakeitimą.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kitiems bendrasavininkiams suteikiama 
teisinga ir pagrįsta kompensacija.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Žr. 77 pakeitimą.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu bendros nuosavybės susitarime 
nenustatyta kitaip, kiekvienas iš 
bendrasavininkių turi teisę suteikti 
tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis bendrai turimais 
rezultatais be teisės į sublicenciją, jeigu 
įvykdomi šie reikalavimai:
a) kitiems bendrasavininkiams pranešama 
iš anksto;
b) kitiems bendrasavininkiams suteikiama 
teisinga ir pagrįsta kompensacija.

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu rezultatai gali būti pritaikomi 
pramonėje ar komercijoje, savininkas 
ištiria jų apsaugos galimybes ir, jei pagal 
aplinkybes tai įmanoma ir pagrįsta, 
deramai apsaugo juos tinkamą laikotarpį 
tinkamoje teritorijoje atsižvelgdamas į savo 
teisėtus interesus ir į teisėtus kitų veiksmo 
dalyvių interesus, ypač komercinius.

1. Jeigu rezultatai gali būti pritaikomi 
komercijoje, savininkas ištiria jų apsaugos 
galimybes ir, jei pagal aplinkybes tai 
įmanoma ir pagrįsta, deramai apsaugo juos 
tinkamą laikotarpį tinkamoje teritorijoje 
atsižvelgdamas į savo teisėtus interesus ir į 
teisėtus kitų veiksmo dalyvių interesus, 
ypač komercinius.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi komercinio ir pramoninio pritaikymo sąvokų skirtumas lieka neaiškus, pastarasis 
išbrauktas dėl aiškumo.

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų 
ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis 
neturi komercinio panaudojimo potencialo, 
ir jei siekdamas apsaugoti rezultatus 
dalyvis ketina juos perduoti kitam 
valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje 
įsisteigusiam teisės subjektui, tas dalyvis 
informuoja Komisiją arba finansavimo 
įstaigą prieš tų rezultatų sklaidą. Komisija 
Sąjungos vardu arba finansavimo įstaiga 
gali perimti tų rezultatų nuosavybę ir imtis 
adekvačias apsaugos priemonių.

2. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
neketina apsaugoti savo sukurtų rezultatų 
ne dėl to, kad tai neįmanoma pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę arba kad jis 
neturi komercinio panaudojimo potencialo, 
ir jei siekdamas apsaugoti rezultatus 
dalyvis ketina juos perduoti kitam 
valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje 
įsisteigusiam teisės subjektui, tas dalyvis 
informuoja Komisiją arba finansavimo 
įstaigą prieš tų rezultatų sklaidą. Komisija 
Sąjungos vardu arba finansavimo įstaiga, 
gavusi dalyvio, kuriam priklauso sukurti 
rezultatai, sutikimą, gali perimti tų 
rezultatų nuosavybę ir imtis adekvačias 
apsaugos priemonių.

Or. en

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą, jei 
įrodo, kad jo teisėtiems interesams būtų 
padaryta reikšminga žala. Su tais 
rezultatais susijusi sklaida negali būti 
vykdoma, kol Komisija ar finansavimo 
įstaiga nepriėmė sprendimo arba kol 
nenusprendė pati perimti nuosavybę ir kol 
nesiėmė būtinų priemonių apsaugai 
užtikrinti. Dotacijos susitarime tam 

Dalyvis gali atsisakyti duoti sutikimą, jei 
įrodo, kad jo teisėtiems interesams būtų 
padaryta reikšminga žala. Su tais 
rezultatais susijusi sklaida negali būti 
vykdoma, kol Komisija ar finansavimo 
įstaiga nepriėmė sprendimo arba kol 
nenusprendė pati perimti nuosavybę ir kol 
nesiėmė būtinų priemonių apsaugai 
užtikrinti. Šis sprendimas priimamas per
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nustatomos laiko ribos. 45 dienas.

Or. en

Pagrindimas

Terminų nustatymas yra geras metodas, tačiau turėtų būti konkretesnis. Bendrojoje mokslinių 
tyrimų programoje bent turėtų būti nustatyti maksimalūs laikotarpiai, geriau, kad jie būtų 45 
dienų trukmės, kaip nustatyta Šeštojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programoje.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba 
nebesiekti tos apsaugos pratęsimo ne dėl 
komercinio panaudojimo potencialo 
stokos, jis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą, kuri gali tęsti ar plėsti 
apsaugą perimdama tų rezultatų 
nuosavybę. Dalyvis gali atsisakyti duoti 
sutikimą, jei įrodo, kad jo teisėtiems 
interesams būtų padaryta reikšminga žala.
Dotacijos susitarime tam nustatomos laiko 
ribos.

3. Kai Sąjungos finansavimą gavęs dalyvis 
ketina atsisakyti rezultatų apsaugos arba 
nebesiekti tos apsaugos pratęsimo ne dėl 
komercinio panaudojimo potencialo 
stokos, jis informuoja Komisiją arba 
finansavimo įstaigą, kuri, gavusi dalyvio, 
kuriam priklauso sukurti rezultatai, 
sutikimą, gali tęsti ar plėsti apsaugą 
perimdama tų rezultatų nuosavybę. Dalyvis 
gali atsisakyti duoti sutikimą, jei įrodo, kad 
jo teisėtiems interesams būtų padaryta 
reikšminga žala. Dotacijos susitarime tam 
nustatomos laiko ribos.

Or. en

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi naudojimo įsipareigojimai. Visi
papildomi įsipareigojimai nurodomi darbo 
programoje ar darbo plane.

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi naudojimo įsipareigojimai. 
Dotacijos susitarimo pavyzdyje 
pateikiamas galimų papildomų naudojimo 
įsipareigojimų sąrašas.

Or. en
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Pagrindimas

Reikia tiksliai apibrėžti, kas numatyta dėl „papildomų naudojimo įsipareigojimų“. Tai gali 
būti labai svarbu ir negali būti palikta darbo programoms ir dotacijos susitarimams. Todėl 
neabejotinai reikalingas paaiškinimas ankstyvajame etape, pvz., dotacijos susitarimo 
pavyzdyje, jei galima, netgi bendrojoje mokslinių tyrimų programoje.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi sklaidos įsipareigojimai.

Dotacijos susitarime gali būti nustatyti 
papildomi sklaidos įsipareigojimai.
Dotacijos susitarimo pavyzdyje 
pateikiamas galimų papildomų sklaidos 
įsipareigojimų sąrašas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia tiksliai apibrėžti, kas numatyta dėl „papildomų sklaidos įsipareigojimų“. Tai gali būti 
labai svarbu ir negali būti palikta darbo programoms ir dotacijos susitarimams. Todėl 
neabejotinai reikalingas paaiškinimas ankstyvajame etape, pvz., dotacijos susitarimo 
pavyzdyje, jei galima, netgi bendrojoje mokslinių tyrimų programoje.

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
atvira prieiga taikoma laikantis dotacijos 
susitarime nustatytų sąlygų. Vykdant kitų 
rezultatų, įskaitant mokslinių tyrimų
duomenis, sklaidą dotacijos susitarime 
gali būti nustatytos sąlygos, kuriomis 
suteikiama atvira prieiga prie tų rezultatų, 
ypač Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimuose ar 
kitose atitinkamose srityse.

Vykdant sklaidą per mokslinius leidinius, 
kuriuose aprašomi, aiškinami arba 
analizuojami duomenys, žinios ar 
informacija, gauti kaip tiesioginis 
„Horizonto 2020“ finansavimo rezultatas,
suteikiama atvira prieiga.

Or. en
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Pagrindimas

Paprastai taikoma atvira prieiga prie mokslinių leidinių, kuriuose aprašomi, aiškinami arba 
analizuojami duomenys, žinios ar informacija, gauti kaip tiesioginis „Horizonto 2020“ 
finansavimo rezultatas. Vis dėlto, atvira prieiga turėtų apsiriboti leidiniais. Žr. 85 pakeitimą 
dėl prieigos ir atviros prieigos prie rezultatų.

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant rezultatų sklaidą, dotacijos 
susitarime gali būti nustatytos sąlygos, 
kuriomis suteikiama atvira prieiga prie 
rezultatų, ypač Europos mokslinių tyrimų 
tarybos netirtų sričių mokslinių tyrimų ar 
kitų atitinkamų sričių.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 84 pakeitimą. Anksčiau 40 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje.

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitiems dalyviams iš anksto pranešama 
apie sklaidos veiklą. Gavęs pranešimą 
dalyvis gali prieštarauti tik įrodęs, kad 
numatoma sklaida būtų padaryta 
reikšminga žala su jo rezultatais ar pirmine 
informacija susijusiems jo interesams.
Tokiais atvejais sklaidos veikla gali būti 
vykdoma, tik ėmusis atitinkamų veiksmų 
šiems teisėtiems interesams apsaugoti.
Dotacijos susitarime tam gali būti 
nustatytos laiko ribos.

Kitiems dalyviams iš anksto pranešama 
apie sklaidos veiklą, kai atitinkami 
rezultatai nepriklauso vien tik juos 
skleidžiančiam dalyviui. Gavęs pranešimą 
dalyvis gali prieštarauti tik įrodęs, kad 
numatoma sklaida būtų padaryta 
reikšminga žala su jo rezultatais ar pirmine 
informacija susijusiems jo interesams.
Tokiais atvejais sklaidos veikla gali būti 
vykdoma, tik ėmusis atitinkamų veiksmų 
šiems teisėtiems interesams apsaugoti. 
Dotacijos susitarime tam gali būti 
nustatytos laiko ribos.
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Or. en

Pagrindimas

Pareiga informuoti kitus dalyvius yra netinkama, kai dalyvis ketina skleisti savo rezultatus. 
Reikalavimas apie tai informuoti ir prieštaravimo galimybė gali sukelti didžiules kliūtis.

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kiekvienas dalyvis atsiskaito Komisijai 
ar finansavimo įstaigai apie veiklą, 
susijusią su panaudojimu ir sklaida. Kad 
Komisija ar finansavimo įstaiga galėtų 
vykdyti stebėseną ir sklaidą, dalyviai 
pateikia visą naudingą informaciją ir 
dokumentaciją dotacijos susitarime 
nustatytomis sąlygomis.

3. Kiekvienas dalyvis atsiskaito Komisijai 
ar finansavimo įstaigai apie veiklą,
susijusią su panaudojimu ir sklaida. Kad 
Komisija ar finansavimo įstaiga galėtų 
vykdyti stebėseną ir sklaidą, Komisijos 
prašymu dalyviai pateikia visą naudingą 
informaciją ir dokumentaciją dotacijos 
susitarime nustatytomis sąlygomis. Šių 
įsipareigojimų terminas nurodomas 
dotacijos susitarimo pavyzdyje.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į praktinį įgyvendinimą, galbūt naudingiau yra nustatyti, kad dalyviai turėtų 
suteikti šią informaciją pateikus prašymą, tokiu būdu užtikrinant, kad jie galiausiai kreipsis į 
pagrindinį kontaktinį asmenį Komisijoje, o ne į projekto vykdytojus, kurie už projektus buvo 
atsakingi prieš keletą metų. Be to, tai neturėtų būti neterminuotas įsipareigojimas, vis dar 
galiojantis po 50 metų. Jam turi būti skirtas terminas.

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visose patento paraiškose, standartuose, 
publikacijose ir kitaip skleidžiant 
rezultatus, taip pat ir elektroniniu pavidalu, 
yra nuoroda (joje gali būti naudojamos 
vaizdinės priemonės), kad veiksmą 
finansiškai parėmė Sąjunga. Šios nuorodos 

4. Visose patento paraiškose, standartuose, 
publikacijose ir kitaip skleidžiant 
rezultatus, taip pat ir elektroniniu pavidalu, 
yra nuoroda (joje gali būti naudojamos 
vaizdinės priemonės), kad veiksmą 
finansiškai parėmė Sąjunga. Šios nuorodos 
sąlygos nustatomos dotacijos susitarimo 



PE489.632v01-00 52/75 PR\903026LT.doc

LT

sąlygos nustatomos dotacijos susitarime. pavyzdyje.

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis susijungimams ir įsigijimams 
taikomais įstatymais ir reguliavimu 
nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų, 
kai dalyvis ketina perduoti rezultatus, kol 
kiti dalyviai dar turi teises naudotis 
perduotinais rezultatais, jis turi tuos 
dalyvius iš anksto įspėti, taip pat suteikti 
pakankamai informacijos apie naująjį 
rezultatų savininką, kad tie dalyviai galėtų 
išsinagrinėti, kaip numatomas perdavimas 
paveiks galimybę pasinaudoti teisėmis 
naudotis rezultatais.

Laikantis susijungimams ir įsigijimams 
taikomais įstatymais ir reguliavimu 
nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų, 
kai dalyvis ketina perduoti rezultatus, kol 
atitinkami rezultatai nepriklauso vien tik 
jam ir kol kiti dalyviai dar turi teises 
naudotis perduotinais rezultatais, tas 
dalyvis turi tuos dalyvius iš anksto įspėti, 
taip pat suteikti pakankamai informacijos 
apie naująjį rezultatų savininką, kad tie 
dalyviai galėtų išsinagrinėti, kaip 
numatomas perdavimas paveiks galimybę 
pasinaudoti teisėmis naudotis rezultatais.

Or. en

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po pranešimo dalyvis gali prieštarauti 
nuosavybės perdavimui, jei įrodo, kad 
ketinamas perdavimas galėtų neigiamai 
paveikti jo galimybę naudotis teise 
naudotis rezultatais. Tokiu atveju 
perdavimas negali įvykti tol, kol atitinkami 
dalyviai nepasiekė susitarimo. Dotacijos 
susitarime tam gali būti nustatytos laiko 
ribos.

Po pranešimo dalyvis gali prieštarauti 
nuosavybės perdavimui, jei įrodo, kad 
ketinamas perdavimas galėtų neigiamai 
paveikti jo galimybę naudotis teise 
naudotis rezultatais. Tokiu atveju 
perdavimas negali įvykti tol, kol atitinkami 
dalyviai nepasiekė susitarimo. Dotacijos 
susitarimo pavyzdyje tam nustatytos laiko 
ribos.

Or. en



PR\903026LT.doc 53/75 PE489.632v01-00

LT

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir nepažeidžiant jokių 
papildomų naudojimosi įsipareigojimų, 
dalyvis, kuriam priklauso rezultatai, gali 
bet kuriam teisės subjektui suteikti 
licencijas ar kitaip suteikti teisę jais
naudotis, įskaitant išimtinę teisę.

2. Jei galima naudotis visomis teisėmis 
naudotis rezultatais ir dalyviui 
nepažeidžiant jokių papildomų 
naudojimosi įsipareigojimų, tas dalyvis, 
kuriam priklauso rezultatai, gali bet kuriam 
teisės subjektui suteikti licencijas ar kitaip 
suteikti teisę naudotis rezultatais, įskaitant 
išimtinę teisę.

Or. en

Pagrindimas

Ši dalis turi būti konkretesnė, kad būtų išvengta nesusipratimų, nes priešingu atveju ji gali 
būti interpretuojama taip, kad licencijavimas gali būti taikomas tik tada, jei visi laikosi savo 
naudojimosi įsipareigojimų; „rezultatais“ vietoj „jais“ yra aiškiau.

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalyviai bet kuriuo būdu nurodo savo 
veiklos pirminę informaciją raštiškame 
susitarime.

Dalyviai nurodo savo veiklos pirminę 
informaciją raštu.

Or. en

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Iki dotacijos susitarimo sudarymo to 
paties veiksmo dalyviai vienas kitą 

3. Iki dotacijos susitarimo sudarymo to 
paties veiksmo dalyviai vienas kitą 
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informuoja apie visus teisinius apribojimus 
ar ribas, kuriomis ribojama teisė naudotis 
jų pirmine informacija. Susitarimuose dėl 
pirminės informacijos, kuriuos vėliau 
sudaro dalyvis, užtikrinamos visos teisės 
naudotis.

informuoja apie visus teisinius apribojimus 
ar ribas, kuriomis ribojama teisė naudotis 
jų pirmine informacija. Susitarimuose dėl 
pirminės informacijos, kuriuos vėliau 
sudaro dalyvis, užtikrinamos visos teisės 
naudotis. Komisija arba finansavimo 
įstaiga informuojama apie bet kokius 
tokius apribojimus prieš pradedant 
vykdyti dotacijos susitarimą ir ji apsvarsto 
tokių apribojimų poveikį veiksmo tikslų 
pasiekiamumui.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas neleistų, kad teisių naudotis išimčių sąraše būtų elementų, kurie būtini veiksmo 
tikslams pasiekti. Kita vertus, išimtys reikalingos tais atvejais, kai pirminės informacijos 
dalims taikomi susitarimai (pvz., susitarimai, kuriais draudžiama atskleisti informaciją arba 
medžiagos pernešimo sutartys) ir licencijos trečiosioms šalims.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, 
kai toks naudojimasis reikalingas norint 
atlikti numatytą veiksmo darbą.

1. Dalyvis naudojasi teisėmis naudotis kito 
dalyvio rezultatais tame pačiame veiksme, 
kai tokios teisės naudotis reikalingos
norint atlikti numatytą veiksmo darbą.
(Šis pakeitimas taikomas visame tekste. Jo 
priėmimas sąlygos atitinkamus teksto 
pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Sąvokų „prieiga“ ir „teisės naudotis“ vartojimo išaiškinimas.

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei konsorciumo susitarime nenurodyta 
kitaip, valstybėje narėje ar asocijuotoje 
šalyje įsisteigęs susijęs subjektas taip pat 
turi teises naudotis rezultatais ar pirmine 
informacija tokiomis pat sąlygomis, jei 
toks naudojimas reikalingas norint 
panaudoti dalyvio, su kuriuo jis susijęs, 
sukurtus rezultatus.

3. Jei konsorciumo susitarime nenurodyta 
kitaip, susijęs subjektas taip pat turi teises 
naudotis rezultatais ar pirmine informacija 
teisingomis ir priimtinomis sąlygomis, jei 
toks naudojimas reikalingas norint 
panaudoti dalyvio, su kuriuo jis susijęs, 
sukurtus rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Šis apribojimas turėtų būti pašalintas, siekiant pritraukti pasauliniu mastu veikiančias 
bendroves, kurios galėtų būti naudingos veiklos partnerės.

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip per metus po veiksmo 
pabaigos gali būti prašoma leisti naudotis 
pagal 1, 2 ir 3 dalis. Tačiau dalyviai gali 
susitarti dėl skirtingo laikotarpio.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Terminas neturėtų būti taikomas, siekiant užtikrinti tinkamą naudojimą. Jeigu dalyvio 
pateiktas prieigos prašymas atitinka pradinį dalyvių susitarimą, terminas neturėtų būti 
taikomas.

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sąjungos institucijos ir įstaigos turi 
teises naudotis Sąjungos finansavimą 

1. Sąjungos institucijos ir įstaigos turi 
teises naudotis Sąjungos finansavimą 



PE489.632v01-00 56/75 PR\903026LT.doc

LT

gavusio dalyvio rezultatais Sąjungos 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. Tokios 
teisės naudotis suteikiamos tik 
nekomerciniam ir nekonkurenciniam 
naudojimui.

gavusio dalyvio rezultatais Sąjungos 
politikos ar programų plėtojimo, 
įgyvendinimo ir stebėjimo tikslais. Tokios 
teisės naudotis suteikiamos tik 
nekomerciniam ir nekonkurenciniam 
naudojimui ir neapima teisės į 
sublicenciją. Sąjunga pateikia 
pakankamai įrodymų jas turinčiam 
dalyviui, kad teisės naudotis padės plėtoti, 
įgyvendinti ir stebėti Sąjungos politiką ar 
programas. 

Or. en

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 straipsnis Išbraukta.
Specialiosios nuostatos

1. Kai veiksmo dalis yra su saugumu 
susijusi veikla, dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos specialios nuostatos, visų 
pirma susijusios su konsorciumo sudėties 
pasikeitimais, įslaptinta informacija, 
rezultatų naudojimu, sklaida, perdavimu 
ir licencijavimu.
2. Kai veiksmais remiama esama ar nauja 
infrastruktūra, dotacijos susitarime gali 
būti specialios nuostatos dėl 
infrastruktūros naudotojų.
3. Europos mokslinių tyrimų tarybos 
netirtų sričių mokslinių tyrimų veiksmų 
dotacijos susitarime gali būti su dalyviais, 
mokslo darbuotojais ir bet kuria veiksmu 
suinteresuota šalimi susijusios specialios 
nuostatos, visų pirma dėl teisių naudotis, 
perkeliamumo ir sklaidos.
4. Mokymo ir mobilumo veiksmų 
dotacijos susitarime gali būti specialios 
nuostatos, kuriomis nustatomi 
įsipareigojimai dėl mokslo darbuotojų, 
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kurie gauna naudos iš veiksmo, 
nuosavybės, teisių naudotis ir 
perkeliamumo.
5. Koordinavimo ir paramos dotacijos 
susitarime gali būti specialios nuostatos, 
ypač dėl nuosavybės, teisių naudotis, 
naudojimosi ir sklaidos.
6. MVĮ priemonės ir MVĮ skirtų 
finansavimo įstaigų skiriamų dotacijų 
atvejų dotacijos susitarime gali būti 
specialios nuostatos, ypač dėl nuosavybės, 
teisių naudotis, naudojimosi ir sklaidos.
7. ETI „Žinių ir inovacijų bendrijų“ 
dotacijos susitarime gali būti specialios 
nuostatos, ypač dėl nuosavybės, teisių 
naudotis, naudojimosi ir sklaidos.

Or. en

(47 straipsnio 1–6 dalys perkeltos į naują antraštinę dalį. 47 straipsnio 7 dalis perkelta į 1 
straipsnio 3 dalį.)

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48 straipsnis Išbraukta.
Prizai

Prizai teikiami su sąlyga, kad priimami 
atitinkami viešinimo įsipareigojimai.
Darbo programoje ar darbo plane gali 
būti nustatyti specifiniai įsipareigojimai 
dėl naudojimo ir sklaidos.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į naują antraštinę dalį.
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Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49 straipsnis Išbraukta.
Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji 

pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji 
pirkimai

1. Jei konkurso kvietime nenurodyta 
kitaip, rezultatų, gautų Komisijai vykdant 
viešuosius pirkimus, savininkė yra 
Sąjunga.
2. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl ikiprekybinių 
viešųjų pirkimų įrašomos specialios 
nuostatos dėl nuosavybės, teisių naudotis 
ir licencijavimo. Rangovui, kuris sukuria 
ikiprekybinių viešųjų pirkimų rezultatus, 
priklauso bent jau su jais susijusios 
intelektinės nuosavybės teisės.
Perkančiosioms organizacijoms priklauso 
bent jau teisės naudotis rezultatais savo 
reikalams be autorinio honoraro ir teisė 
suteikti tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją arba reikalauti, kad 
dalyvaujantieji rangovai suteiktų 
tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją. Jei rangovas per nustatytą 
laikotarpį po ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų rangovas komerciškai 
nepanaudoja rezultatų, kaip nurodyta 
sutartyje, jis perduoda visą rezultatų 
nuosavybę perkančiosioms 
organizacijoms.
3. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl inovatyvių 
sprendimų viešųjų pirkimų gali būti 
įrašomos specialios nuostatos dėl 



PR\903026LT.doc 59/75 PE489.632v01-00

LT

nuosavybės, teisių naudotis ir 
licencijavimo.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į naują antraštinę dalį.

Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
III a antraštinė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa antraštinė dalis
Specialiosios nuostatos

Or. en

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49a straipsnis
Prizai

1. Sąjungos finansavimas gali būti 
teikiamas prizo forma, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas] VII antraštinėje dalyje.
Prizų naudojimas skatinamas, tačiau ne 
kaip tinkamai struktūrizuoto finansavimo 
pakaitalas.
2. Konkurso taisyklės nustatomos darbo 
programoje.
3. Konkurso taisyklėse bent jau 
nurodomos dalyvavimo sąlygos, sutarties 
sudarymo kriterijai, įskaitant galutinius 
pasiūlymų teikimo ir sutarties sudarymo 
terminus, prizo dydis ir mokėjimo tvarka.
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Prizai negali būti skiriami tiesiogiai be 
konkurso ir skelbiami kasmet.
4. Konkurso dalyvius vertina ekspertų 
grupė remdamasi paskelbtomis konkurso 
taisyklėmis.
Prizus skiria atsakingas leidimus 
duodantis pareigūnas remdamasis 
ekspertų grupės, kurie atsižvelgdami į 
savo dalyvių savybių vertinimą gali laisvai 
nuspręsti, ar teikti rekomendacijas dėl 
prizų paskyrimo, pateiktu vertinimu.
5. Prizo dydis nesiejamas su gavėjo 
patirtomis sąnaudomis.
6. Jei veiksmo arba darbo programos 
įgyvendinimas reikalauja, kad Sąjungos 
dotacijos gavėjas trečiosioms šalims teiktų 
prizus, gavėjas gali teikti tokius prizus su 
sąlyga, kad minimalus konkurso taisyklių 
turinys bus griežtai apibrėžtas sprendime 
dėl dotacijos arba dotacijos susitarime 
tarp jos gavėjo ir Komisijos, nenumatant 
galimybės veikti savo nuožiūra.
7. Rezultatų sklaidai taikoma šio 
reglamento III antraštinė dalis. Bet kokie 
papildomi rezultatų sklaidos ir naudojimo 
įsipareigojimai nustatomi konkurso 
taisyklėse.
8. Jeigu per konkurso taisyklėse nustatytą 
terminą prizas neįteikiamas, konkursui 
skirtos lėšos grąžinamos tam pačiam 
tikslui pagal Reglamentą (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“].

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš 34 ir 48 straipsnių. Atsižvelgiant į tebevykstantį trišalį dialogą, 3-6 dalys apima 
dabartinę Finansinio reglamento projekto redakciją ir, kai bus priimtas projektas gali būti 
pašalintos. 7 dalyje įtrauktos esminės intelektinės nuosavybės teisių ir rezultatų sklaidos 
nuostatos. 8 dalyje užtikrinta, kad pagal „Horizontas 2020“ skirtos lėšos lieka moksliniams 
tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms skirtame biudžete, ypač tuo atveju, jei nauja 
skatinamoji priemonė neduoda norimų rezultatų.
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Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
49 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49b straipsnis
Viešieji pirkimai, ikiprekybiniai viešieji 

pirkimai ir inovatyvių sprendimų viešieji 
pirkimai

1. Viešiesiems pirkimams, kuriuos 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 įgyti 
ikiprekybinių viešųjų pirkimų arba 
pažangių sprendimų viešųjų pirkimų, 
bendrai vykdomų Komisijos ir 
perkančiųjų organizacijų iš valstybių
narių ir asocijuotųjų šalių, formą.
Viešųjų pirkimų procedūros:
a) atitinka skaidrumo, nediskriminavimo, 
vienodo požiūrio, patikimo finansų 
valdymo, proporcingumo principus bei 
konkurencijos taisykles ir, jei taikoma, 
Direktyvas 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 
2009/81/EB.
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.
3. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 



PE489.632v01-00 62/75 PR\903026LT.doc

LT

pranašumo, sutartyse dėl ikiprekybinių 
viešųjų pirkimų įrašomos specialios 
nuostatos dėl nuosavybės, teisių naudotis 
ir licencijavimo. Rangovui, kuris sukuria 
ikiprekybinių viešųjų pirkimų rezultatus, 
priklauso bent jau su jais susijusios 
intelektinės nuosavybės teisės. 
Perkančiosioms organizacijoms priklauso 
bent jau teisės naudotis rezultatais savo 
reikalams be autorinio honoraro ir teisė 
suteikti tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją arba reikalauti, kad 
dalyvaujantieji rangovai suteiktų 
tretiesiems asmenims neišimtines 
licencijas naudotis rezultatais teisingomis 
ir pagrįstomis sąlygomis be teisės į 
sublicenciją. Jei rangovas per nustatytą 
laikotarpį po ikiprekybinių viešųjų 
pirkimų rangovas komerciškai 
nepanaudoja rezultatų, kaip nurodyta 
sutartyje, jis perduoda visą rezultatų 
nuosavybę perkančiosioms 
organizacijoms.
4. Siekiant užtikrinti kuo didesnį rezultatų 
įdiegimą ir išvengti nesąžiningo 
pranašumo, sutartyse dėl inovatyvių 
sprendimų viešųjų pirkimų gali būti 
įrašomos specialios nuostatos dėl 
nuosavybės, teisių naudotis ir 
licencijavimo.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta iš 35 ir 49 straipsnių. Viešuosius pirkimus turėtų vykdyti tik Komisija bendrai su 
valstybėmis narėmis ir valstybių narių perkančiomis organizacijomis, kad būtų nustatyta reali 
viešoji paklausa ir perkančiosios institucijos įvykdytų pirkimą.

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
49 c straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49c straipsnis
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. Pagal Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“] finansines 
priemones skiriamas finansavimas 
prilyginamas lygiavertei finansavimo iš 
Europos investicijų banko arba kitų 
Sąjungos programų sumai.
3. 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.
4. 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

Pagrindimas

Perkelta iš 36 straipsnio. 2 dalis įtraukta siekiant padvigubinti finansinių priemonių pagal 
„Horizontas 2020“ sverto poveikį ir panašumo į rizikos pasidalijimo finansinės priemonės 
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finansavimo struktūrą, kai EB lėšos prilyginamos lygiavertei Europos investicijų banko 
finansuojamai sumai. Norint pasiekti pageidaujamą finansinių priemonių sverto poveikį, 
labai svarbu išlaikyti šią struktūrą.

Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
49 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49d straipsnis
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė

1. Remiantis Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“] 19 straipsniu, 
programa „Horizontas 2020“ gali būti 
įgyvendinama pasitelkiant viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystę, jeigu visi 
atitinkami partneriai įsipareigos remti 
„Horizontas 2020“ įgyvendinimą ir plėtrą.
2. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystė nustatoma atvirai ir skaidriai, 
remiantis nepriklausomų ekspertų 
vertinimu pagal šio reglamento 37 
straipsnį. Vertinimas grindžiamas šiais 
kriterijais:
a) veiksmo sukuriama pridėtinė vertė 
Sąjungos mastu;
b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariam ekonomikos augimui ir 
socialiniams bei ekonominiams 
klausimams mastas.
3. Komisija viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystei gali pavesti biudžeto 
įgyvendinimo užduotis, jei susitarime 
atitinkami ir yra nurodyti šie kriterijai:
a) ilgalaikis visų partnerių 
įsipareigojimas, grindžiamas bendra vizija 
ir aiškiai apibrėžtais tikslais;
b) pasitelktų išteklių mastas ir gebėjimas 
panaudoti papildomas investicijas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje;
c) aiški kiekvieno partnerio vaidmens ir 
pagrindinių sutartų veiklos rodiklių per 
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pasirinktą laikotarpį apibrėžtis.
4. Pagal „Horizontą 2020“ sukurtos ir 
finansuojamos viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės dalyvavimo ir 
sklaidos taisyklės visiškai atitinka 
Reglamentą (ES) Nr. XX/XX [Finansinis 
reglamentas], taip pat šiame reglamente 
nustatytas taisykles, išskyrus atvejus, kai 
to reikia jų specifiniams poreikiams 
patenkinti.
Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės 
taisyklėmis nuo Sąjungos Tarnybos 
reglamento galima nukrypti tiek, kiek 
teisės aktuose, pagal Tarnybos reglamento 
1a straipsnio 2 dalį nustatančiuose šių 
įstaigų steigimą, nenumatytas Tarnybos 
reglamento taikymas.
5. Europos Parlamentas ir Taryba kasmet 
darbo dokumentu informuojami apie 
nuokrypius nuo 2 dalyje nurodytų 
taisyklių ir apie konkrečias tokių 
nuokrypių priežastis. Darbo dokumente 
taip pat nurodoma pažanga, padaryta 
siekiant tikslo, dėl kurio įsteigti atskiri 
subjektai, ir minėtų nuokrypių svarba 
padarytai pažangai.
6. Sąjunga šiose partnerystėse gali 
dalyvauti viena iš šių toliau nurodytų 
formų:
a) finansinis Sąjungos įnašas 
bendrosioms įmonėms, įsteigtoms pagal 
SESV 187 straipsnį pagal Septintąją 
bendrąją programą, atsižvelgiant į 
pagrindinius teisės aktų pakeitimus; 
naujos viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės, sudarytos pagal SESV 187 
straipsnį; kitos finansavimo įstaigos, 
nurodytos Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[Finansinis reglamentas] 55 straipsnio 1 
dalies b) punkto v) ar vii) papunkčiuose. 
Ši partnerystės forma taikoma tik kai 
siekiamų tikslų aprėptis ir reikalingų 
išteklių mastas tai pateisina;
b) sudarant 1 dalyje nurodytų partnerių 
susitarimą, kuriame pateikiami 
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partnerystės tikslai, atitinkami partnerių 
įsipareigojimai, pagrindiniai veiklos 
rodikliai bei pasiektini rezultatai, įskaitant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
kuriai reikalinga „Horizonto 2020“ 
parama, nustatymą.

Or. en

(Žr. Finansinio reglamento EP 241 pakeitimą (196 straipsnio b + c) redakciją, kuris šiuo 
metu yra trišalio dialogo tema. Žr. „Horizontas 2020“ reglamento 19 straipsnį.)

Pagrindimas

Dėl teisinio aiškumo ir nuoseklumo, „Horizontas 2020“ reglamento 19 straipsnyje nustatytos 
dalyvavimo sąlygos papildytos atitinkamu straipsniu bendrojoje mokslinių tyrimų 
programoje.

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
49 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49e straipsnis
Viešojo sektoriaus subjektų partnerystė

1. Šiame reglamente nustatytos taisyklės 
taip pat taikomos viešojo sektoriaus 
subjektų partnerystei, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. XX/XX 
[„Horizontas 2020“] [20] straipsnyje.
2. Viešojo sektoriaus subjektų 
partnerystei, finansuojamai per Europos 
mokslinių tyrimų erdvės priemonę, gali 
būti skiriamas papildomas finansavimas 
pagal „Horizontą 2020“, jei įvykdomos 
šios sąlygos:
a) aukštas dalyvaujančių subjektų 
ankstesnių finansinių įsipareigojimų 
bendriems kvietimams teikti pasiūlymus ir 
veiksmus lygis
b) suderintos taisyklės ir įgyvendinimo 
aspektai, susiję su bendrais kvietimais 
teikti pasiūlymus ir veiksmus
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Viešojo sektoriaus subjektų partnerystė 
gali būti remiama atsižvelgiant į 5 
straipsnio 2 dalyje nustatytus prioritetus, 
visų pirma:
3. Bendroms programavimo iniciatyvoms 
pagal SESV 185 straipsnį gali būti 
taikomas papildomas finansavimas pagal 
„Horizontas 2020“, jei įvykdomos šios 
sąlygos:
a) esamas specialios įgyvendinimo 
struktūros, pagrįstos SESV 185 
straipsniu, poreikis;
b) aukšto lygio dalyvaujančiųjų šalių 
įsipareigojimai integracijai mokslo, 
valdymo ir finansų lygmeniu;
c) veiksmo pridėtinė vertė Sąjungos 
lygmeniu;
d) kritinis kiekis, atsižvelgiant į 
atitinkamų programų dydį ir skaičių, 
veiklos panašumą ir atitinkamų mokslinių 
tyrimų, kuriuos jie apima, dalį;
4. Komisija gali pavesti biudžeto 
įgyvendinimo užduotis bendro 
programavimo iniciatyvai, jei tenkinami ir 
susitarime nurodyti šie kriterijai:
a) aiški siekiamų tikslų apibrėžtis ir jų 
svarba „Horizontas 2020“ tikslams bei 
platesniems Sąjungos politikos tikslams;
b) aiškūs dalyvaujančių šalių finansiniai 
įsipareigojimai, įskaitant ankstesnius 
įsipareigojimus kaupti nacionalines ir 
(arba) regionines investicijas 
tarptautiniams moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms;

Or. en

(Žr. „Horizontas 2020“ reglamento 20 straipsnį.)

Pagrindimas

Dėl teisinio aiškumo ir nuoseklumo, „Horizontas 2020“ reglamento 20 straipsnyje nustatytos 
dalyvavimo sąlygos papildytos atitinkamu straipsniu bendrojoje mokslinių tyrimų 
programoje.



PE489.632v01-00 68/75 PR\903026LT.doc

LT

Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
49 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49f straipsnis
MVĮ priemonė

1. Tik MVĮ gali kreiptis dėl kvietimų teikti 
pasiūlymus, paskelbtų pagal specialią 
MVĮ priemonę, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. XX/XX [„Horizontas 2020“] [18] 
straipsnyje.
2. Kvietimai teikti pasiūlymus pagal MVĮ 
priemonę yra atviri kvietimai, kiekvienai 
temai kuo plačiau taikant metodą „iš 
apačios į viršų“. Gali būti taikoma 
supaprastinta dviejų pakopų vertinimo 
tvarka, jei taip nurodyta darbo 
programoje, tačiau su sąlyga, kad nebus 
pratęsiamas bendras vertinimo 
laikotarpis.
3. Remiantis 17a straipsniu, sutarčiai 
sudaryti skirtas laikotarpis pagal MVĮ 
priemonę negali būti ilgesnis nei šeši 
mėnesiai.
3. Remiantis šiuo reglamentu, dotacijos 
susitarime, sudarytame pagal MVĮ 
priemonę, gali būti nustatytos 
specialiosios nuostatos, visų pirma dėl 
subrangos, nuosavybės, teisių naudotis, 
rezultatų naudojimo ir sklaidos.
4. Jei įgyvendinant veiksmą reikia 
persvarstyti pagal MVĮ priemonę sudarytą 
dotacijos susitarimą, visų pirma dėl 
konsorciumo sudėties pakeitimo, taikoma 
supaprastinta persvarstymo procedūra.
5. Komisija užtikrina tinkamą MVĮ 
priemonės pagal programą „Horizontas 
2020“ ir finansinių priemonių pagal 
programą „Horizontas 2020“ ir Įmonių ir 
mažųjų ir vidutinių įmonių 
konkurencingumo programą (COSME), 



PR\903026LT.doc 69/75 PE489.632v01-00

LT

taip pat bendrai su valstybėmis narėmis 
sukurtų sistemų ir priemonių, pavyzdžiui, 
bendros programos „Eurostars“, 
papildomumą.

Or. en

Pagrindimas

Be to, specialiame „Horizontas 2020“ reglamento priede turėtų būti pateiktas išsamesnis 
planas dėl visų specialiųjų priemonių ir finansavimo schemų, numatytų pagal „Horizontas 
2020“, įskaitant MVĮ priemonę, veikimo. „Inovacijų talonų“ sistema, šiuo metu taikoma 
keliose valstybėse narėse, gali būti įvesta kaip nauja dotacijos sistema pagal MVĮ priemonę.

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
49 g straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

49g straipsnis
Kitos specialiosios nuostatos

1. Kai veiksmo dalis yra su saugumu 
susijusi veikla, dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos specialios nuostatos, visų 
pirma susijusios su konsorciumo sudėties 
pakeitimais, įslaptinta informacija, 
rezultatų naudojimu, sklaida, perdavimu 
ir licencijavimu.
2. Kai veiksmais remiama esama ar nauja 
mokslinių tyrimų infrastruktūra, dotacijos 
susitarime gali būti nustatytos specialios 
nuostatos dėl infrastruktūros naudojimo.
3. Kai atliekami Europos mokslinių 
tyrimų tarybos netirtų sričių mokslinių 
tyrimų veiksmai, dotacijos susitarime gali 
būti nustatytos su dalyviais, mokslo 
darbuotojais ir bet kuria veiksmu 
suinteresuota šalimi susijusios specialios 
nuostatos, visų pirma dėl teisių naudotis, 
perkeliamumo ir sklaidos.
4. Mokymo ir mobilumo veiksmų 
dotacijos susitarime gali būti specialiosios 
nuostatos, kuriomis nustatomi 
įsipareigojimai mokslo darbuotojams, kad 
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jie turėtų naudos iš veiksmo, nuosavybės, 
teisių naudotis ir perkeliamumo.
5. Koordinavimo ir paramos dotacijos 
susitarime gali būti nustatytos specialios 
nuostatos, ypač dėl nuosavybės, teisių 
naudotis, rezultatų naudojimo ir sklaidos.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie mokslinių tyrimų infrastruktūrą, visų pirma, jei reikia, specialiosios nuostatos 
taip pat turėtų apimti kitus infrastruktūros naudojimo aspektus, o ne tik vartotojams skirtas 
nuostatas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga 
Pranešėjas iš esmės pritaria Komisijos pasiūlymui dėl programos „Horizontas 2020“ 
dalyvavimo ir rezultatų sklaidos taisyklių (toliau – Taisyklės) kaip svarbiam žingsniui į priekį. 
Svarbiausia jis pritaria šiems aspektams:

 paramos gavėjų įprastos apskaitos praktikos taikymui platesniu mastu; 

 vienam taisyklių, taikomų visiems dalyvių veiksmams pagal programą „Horizontas 
2020“ finansuoti, rinkiniui;

 mažesniems reikalavimams laiko registravimo sistemų požiūriu; 

 PVM įtraukimui į finansuoti tinkamų sąnaudų apibrėžtį. 

Antra vertus, pranešėjas mano, kad kai kurie Komisijos įtraukti pageidaujami pakeitimai 
pasiūlyme suformuluoti pernelyg neaiškiai, o kiti pakeitimai atrodo per daug primityvūs ir 
(arba) neatitinka bendros mokslinių tyrimų ir inovacijų bendruomenės nuomonės. Pranešėjas 
ypač kritikuoja šiuos dalykus:

 tai, kad nėra galimybės reikalauti netiesioginių sąnaudų kompensavimo pagal faktiškai 
patirtas sąnaudas;

 vieną finansavimo normą, kurią taikant neatsižvelgiama į konkrečią įvairių dalyvių 
sąnaudų struktūrą, o tai lemia neveiksmingą ir neproporcingą finansavimą (ypač su 
rinka susijusios veiklos atveju) ir didesnį vidutinį kompensavimo vienam projektui 
lygį, palyginti su Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintąja bendrąja programa (2007–2013 m.);

 neryžtingą ir ribotą paramos gavėjų įprastos apskaitos praktikos pripažinimą;

 bendro visų tipų finansavimo įstaigoms skirto vieno taisyklių rinkinio išlygos taikymą; 

 didelį siūlomų taisyklių lankstumą, dėl kurio darbo programos lygmeniu lieka priimti 
pernelyg daug svarbių sprendimų;

 menką pažangą trumpinant vidutinį dotacijos išmokėjimo laiką.

Pranešėjo siūlomais pakeitimais siekiama stiprinti institucijų diskusijas dėl Taisyklių ir 
skatinti išsamesnes konsultacijas su mokslinių 
tyrimų ir inovacijų bendruomene. 

Pranešėjas norėtų dar kartą pabrėžti, kad, 
norint pasiekti ankstesniuose pranešimuose 
Parlamento iškeltus tikslus ir patenkinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų bendruomenės 
interesus, Taisyklėse turi būti išlaikyta subtili 
keturių pagrindinių principų: paprastinimo, 
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atskaitomybės, lankstumo ir patikimumo – pusiausvyra. Sėkmingas programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimas daugiausia priklausys nuo to, kaip bus laikomasi šių principų ir 
išlaikoma jų pusiausvyra.

Galimas poveikis dabartiniam Komisijos pasiūlymui
Atlikti pavyzdiniai skaičiavimai1, kuriais lygintas vidutinis skirtingų kategorijų Europos 
bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios 
bendrosios programos (2007–2013 m.) ir programos „Horizontas 2020“ dalyviams suteiktos 
ES pagalbos už veiksmą lygis. Remiantis šiais skaičiavimais, siūlomas modelis 100/20 
padidintų vidutinį kompensavimo lygį pramonės sektoriaus dalyviams (+ 46,8%) ir MVĮ (+ 
7,7%), o ne pelno mokslinio tyrimo organizacijoms (- 0,5%) ir universitetams (- 0,9%) liktų 
šiek tiek mažesnis finansavimas. Modelio 100/20 taikymas turėtų prisidėti prie bendro visos 
ES pagalbos vienam projektui 7,2% padidėjimo, ši papildoma suma daugiausia tektų 
pramonės sektoriaus dalyviams. 

Esant vienodai 20% dydžio normai, kaip vienintelei netiesioginių sąnaudų kompensavimo 
galimybei, brangius aukštos klasės moksliniams tyrimams skirtus įrenginius naudojantys 
dalyviai patektų į struktūriniu požiūriu nepalankią padėtį, palyginti su Europos bendrijos 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios 
programos (2007–2013 m.) sąlygomis. Tai paveiktų ne tik daugelį mokslinio tyrimo centrų 
bei privačių bendrovių, bet ir daugelį universitetų, kurie daugelį metų dėjo didžiules pastangas 
pereiti prie bendrųjų išlaidų apskaitos sistemos. Kai kurie iš šių veikėjų gali būti atgrasinti nuo 
dalyvavimo programos „Horizontas 2020“ projektuose, ypač su rinka susijusioje veikloje, kur 
būtų taikomas modelis 70/20 ir jiems tektų netgi dar mažesnis finansavimas. 

Kitas labai svarbus veiksnys, kurį reikia įvertinti dėl galimo jo neigiamo poveikio programos 
„Horizontas 2020“ tikslų įgyvendinimui, yra numatytas kvietimų dalyvauti mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros projektuose ir kvietimų dalyvauti su rinka susijusios veiklos 
projektuose atskyrimas. Dėl bendros taisyklės, kad su rinkos veikla susijusiuose projektuose 
projektui būtų taikoma viena kompensavimo norma, visoms veiklos rūšims ši norma vis tiek 
būtų 70/20, nors projektai gali apimti ir mokslinių tyrimų veiklą; atlikdami mokslinių tyrimų 
veiklą su rinkos veikla susijusiuose projektuose mokslinių tyrimų centrai ir universitetai 
gauna nepalankų finansavimą. Šios suinteresuotosios šalys galėtų iš dalies pasitraukti iš tokių 
projektų, galimai dar labiau padidindamos mokslinių tyrimų ir inovacijų atotrūkį, taip būtų 
sutrikdyta žinių trikampio integracija ir vilkinamas inovacijų diegimo ciklas.

Biudžeto apribojimai ir ekonominės pasekmės
Turint galvoje, kad „Horizontu 2020“ siekiama didesnio inovacijų diegimo poslinkio 
Europoje, vargu ar biudžeto padidinimas maždaug tik 6,19% duos ilgalaikių rezultatų. Taigi 
pranešėjas dar kartą pabrėžia Parlamento reikalavimą programai „Horizontas 2020“ skirti 100 
mlrd EUR. 

                                               
1 Neoficialus Komisijos dokumentas „Horizontas 2020“ – finansavimo taisyklių supaprastinimas: bendra 
kompensavimo norma visiems dalyviams bei veiklos rūšims ir bendra vienodo dydžio norma netiesioginėms 
sąnaudoms“, 2012 4 19.
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Šiuo požiūriu Taisyklių poveikis ir ypač galimas kompensavimo normų sistemos sukūrimas 
negali būti neįvertintas, kai kalbama apie programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymą. 
Pranešėjas pabrėžia savo susirūpinimą, kad pernelyg didelių kompensavimo normų 
nustatymas gali gerokai apriboti projektų, kurie galėtų būti finansuojami pagal programą 
„Horizontas 2020“, skaičių, kartu sumažintų bendrą programos poveikį ir galimai trukdytų 
įgyvendinti pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ ir strategiją „Europa 2020“.

Šis klausimas gali tapti netgi dar svarbesnis atsižvelgiant į tai, kad po derybų dėl kitos 
daugiametės finansinės programos „Horizontui 2020“ gali tekti dar mažesnis negu šiuo metu 
Komisijos pasiūlytas finansinis paketas. 

Numatydamas galimai ribotą „Horizonto 2020“ biudžetą, pranešėjas siekia išlaikyti vidutinį 
ES pagalbos vienam projektui, kuri skirta Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos septintajai bendrajai programai (2007–2013 m.), lygį, kad 
taip būtų užtikrinta, jog bendras projektų skaičius nebus sumažintas dėl neproporcingo ir 
neveiksmingo projektų finansavimo.

Ekonominiu požiūriu su rinka susijusios veiklos finansavimas turi būti grindžiamas aiškiai 
apibrėžta sąvoka. Pranešėjas pabrėžia, kad skiriant Sąjungos finansavimą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje turi būti siekiama sukurti tvirtą atsvarą privačioms investicijoms. Sąjungos 
finansavimas turi būti proporcingas ir neturi iškreipti rinkos. 

Supaprastintas kompensavimo normų, suteikiančių galimybę teikti vientisą viso inovacijų 
ciklo finansavimą, rinkinys 
Atsižvelgdamas į minėtus siūlomų Taisyklių galimo poveikio vertinimus ir biudžeto 
klausimus, pranešėjas nusprendė pasiūlyti alternatyvų kompensavimo normų rinkinį. Šiuo 
normų rinkiniu atsižvelgiama į skirtingų dalyvių konkrečius poreikius ir siekiama geresnės 
deramo supaprastinamo ir veiksmingesnės bei atskaitingesnės mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo politikos pusiausvyros.

Pirma, pranešėjas siūlo iš naujo patvirtinti faktinių netiesioginių sąnaudų kompensavimo 
galimybę visų tipų dalyviams, remiantis jų įprasta apskaitos praktika. Tai rekomenduojama 
dėl daugelio priežasčių: Sąjungos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 
finansavimo politikos tęstinumo, paprastinimo ir tvarumo, taip pat siekiant pritraukti labai 
gerų dalyvių. Vis dėlto, kadangi ši galimybė dar labiau padidintų bendrą ES pagalbą vienam 
projektui (+ 9,2 %)1, pranešėjas mano, kad alternatyvus kompensavimo normų rinkinys dar 
labiau reikalingas. 

Todėl pranešėjas siūlo diferencijuoti kompensavimo normą ne tik pagal veiklos tipą 
(moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, su rinka susijusi veikla), kaip numatyta dabar, bet ir 
pagal sąnaudų apskaičiavimo metodą (tiesioginės sąnaudos + fiksuotas dydis arba bendrosios 
sąnaudos) bei dalyvio tipą (universitetai, mokslinio tyrimo centrai, kitos įstaigos, MVĮ, 
pramonės sektorius). Pranešėjas mano, kad toks diferencijavimas sudaro sąlygas geriau 

                                               
1 Neoficialus Komisijos dokumentas „Horizontas 2020“: kai kurių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių aspektų 
paaiškinimai“, 2012 5 29. 
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dalyvių poreikiams pritaikytam finansavimo būdui ir leidžia sklandžiai įgyvendinti inovacijų 
finansavimą, tampa lengviau derinti mokslinius tyrimus ir su rinka susijusią veiklą viename 
projekte ir integruoti žinių trikampį. 

Pranešėjas norėtų pabrėžti, kad inovacijų finansavimas išlieka biudžeto „juodąja dėže“, nes 
jokios informacijos apie su rinka susijusių projektų dalį „Horizonto 2020“ biudžete 
nepateikta. Turint omenyje, kad su rinka susijusi veikla, kaip antai demonstravimas, 
testavimas ir bandomieji projektai, paprastai kainuoja kur kas daugiau negu mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros projektai, pranešėjas mano, jog būtina pritaikyti su rinka susijusios 
veiklos kompensavimo normą prie šio neapibrėžtumo, kad būtų išvengta didelio moksliniams 
tyrimams ir technologinei plėtrai skirto Sąjungos finansavimo sumažinimo. 

 Visiems dalyviams taikytinas supaprastinimas 
Per pastaruosius dvejus metus Parlamentas ne kartą ragino Komisiją imtis ryžtingų veiksmų 
paprastinamo linkme. Dabar pateikiamas pasiūlymas, kuriame vieni aspektai yra pernelyg 
primityvūs, o kitiems skiriamas nepakankamas dėmesys. Todėl pranešėjas siūlo keletą 
paprastinimo priemonių, kurias Parlamentas pateikė ankstesniuose pranešimuose. 

Svarbiausia, pranešėjas siūlo toliau plėsti paramos gavėjų įprastos apskaitos praktikos 
pripažinimą, būdamas tikras, kad tokiu būdu galima tinkamai sumažinti visiems dalyviams 
tenkančią administracinę naštą ir klaidų riziką. 

Be paramos gavėjų įprastos apskaitos praktikos pripažinimo, pranešėjas mano, kad vienas 
aiškus bendrų taisyklių rinkinys yra kitas svarbus programos „Horizontas 2020“ paprastinimo 
veiksnys, todėl ragina visapusiškai įgyvendinti šį sumanymą. Jis abejoja, kad daugiau 
lankstumo įgyvendinimo proceso metu padės siekti paprastinimo, greičiau priešingai. Nors 
kai kurioms finansavimo įstaigoms trūksta lankstumo, daugumai dalyvių naudos duotų aiškus 
patikimų taisyklių rinkinys. Dotacijos susitarimo pavyzdžio, kaip standartinės visų dotacijos 
susitarimų formos, priėmimas, kelių apibrėžčių ir nuostatų išaiškinimas, įskaitant naują 
antraštinę dalį „Specialiosios nuostatos“, kuri apima straipsnius dėl prizų, viešųjų pirkimų, 
finansinių priemonių, MVĮ priemonės, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir viešojo 
sektoriaus subjektų partnerystės, – tai pasiūlymai, kuriais siekiama stiprinti „vieno taisyklių 
rinkinio“ sumanymą. 

Be to, pranešėjas norėtų, kad programa „Horizontas 2020“ būtų prieinamesnė naujiems ir 
nepatyrusiems pareiškėjams. Vieno bendro patogaus naudoti dalyvių sąrašų portalo kūrimas, 
finansavimo įstaigų darbo planų jungimas su Komisijos darbo programomis ir aiškinamuoju 
atrankos proceso vadovu šiuo požiūriu atrodo naudingi pasiūlymai.

Dėmesys realiems pramonės sektoriaus poreikiams
Pranešėjas baiminasi, kad didesnis pramonės sektoriaus dalyviams taikomas kompensavimo 
lygis, kaip šiuo metu siūlo Komisija, gali tapti finansine programos trūkumų, kurie kitaip 
nesprendžiami, kompensacija, taip būtų nežymiai padidinta bendro programos „Horizontas 
2020“ biudžeto pramonės sektoriui tenkanti dalis, tačiau projektuose pramonės sektoriaus 
dalyvių skaičius iš tikro nepadidėtų. 

Todėl pranešėjas siekia atkreipti dėmesį į realius pramonės sektoriaus dalyvių poreikius. Šiuo 
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požiūriu aiškios šešių mėnesių dotacijos išmokėjimo laiko ribos nustatymas yra svarbiausia 
priemonė. Atsižvelgiant į „Horizonto 2020“ tikslus skatinti inovacijas, laikas tampa vis 
svarbesniu veiksniu. Tai ypač aktualu bendrovėms ir labai pažangioms MVĮ. Sutrumpintas 
dotacijos išmokėjimo laikas taip pat yra išankstinė puikių mokslinių tyrimų partnerių iš viso 
pasaulio pritraukimo sąlyga – internacionalizavimas yra kitas pramonės sektoriaus dalyvių 
traukos veiksnys.

Be to, pranešėjas mano, kad specialių MVĮ priemonei ir jų finansinėms priemonėms skirtų 
straipsnių įtraukimas padėjo paaiškinti šių priemonių veikimą.

Tam tikrų aspektų dėl intelektinės nuosavybės teisių, papildomų rezultatų sklaidos ir 
naudojimo įsipareigojimų, „atviros prieigos“ sąvokos paaiškinimas turėtų padėti įmonėms 
geriau suprasti, kaip dalyvaujant programoje „Horizontas 2020“ bus apsaugoti jų komerciniai 
interesai. 

Galiausiai paskutinis, bet ne mažiau svarbus pasiūlymas: pranešėjas pasiūlė keletą pakeitimų, 
kuriais siekiama pabrėžti bendro finansavimo galimybes ir bendrai projektams finansuoti 
naudojamas „Horizonto 2020“ priemones, kartu panaudojant kaupiamąjį finansavimą, tokiu 
būdu visų pirma siekiant tinkamo finansavimo dideliems demonstraciniams projektams.


