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*** 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 sukuriama 
Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0809),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
173 straipsnio 3 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0466/2011),

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

– atsižvelgdamas į XX Regionų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į XX Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į 
Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto, Biudžeto komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, 
Regioninės plėtros komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Žuvininkystės 
komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių 
lygybės 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.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas paragino iš esmės 
supaprastinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą, 2011 m. gegužės 12 d. savo 
rezoliucijoje pabrėžė Inovacijų sąjungos 
svarbą Europai prisitaikant prie po krizės 
pasaulyje nusistovėsiančios tvarkos, 
2011 m. birželio 8 d. savo rezoliucijoje 
atkreipė dėmesį į svarbias išvadas, kurias 
būtina padaryti po tarpinio Septintosios 
bendrosios programos įvertinimo, o 
2011 m. rugsėjo 27 d. savo rezoliucijoje 
pritarė bendros strateginės mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo sistemos 
koncepcijai;

(5) 2010 m. lapkričio 11 d. rezoliucijoje 
Europos Parlamentas paragino iš esmės 
supaprastinti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimą, 2011 m. gegužės 12 d. savo 
rezoliucijoje pabrėžė Inovacijų sąjungos 
svarbą Europai prisitaikant prie po krizės 
pasaulyje nusistovėsiančios tvarkos, 
2011 m. birželio 8 d. savo rezoliucijoje 
atkreipė dėmesį į svarbias išvadas, kurias 
būtina padaryti po tarpinio Septintosios 
bendrosios programos įvertinimo, o 
2011 m. rugsėjo 27 d. savo rezoliucijoje 
pritarė bendros strateginės mokslinių 
tyrimų ir inovacijų finansavimo sistemos 
koncepcijai ir kartu paragino padidinti 
biudžetą dvigubai, palyginti su septintąja 
bendrąja programa;

Or. en

Pagrindimas

ES biudžetas turėtų atitikti didelių užmojų programą „Europa 2020“ – turėtų būti pereinama 
prie į ateitį orientuotų investicijų finansavimo. Būtent ši investicijų rūšis yra naudinga 
atsižvelgiant į dabartinę finansų ir biudžeto krizę. Programai „Horizontas 2020“ siūlomas 80 
mlrd. EUR biudžetas tik šiek tiek išaugo (apie 6 proc. realiomis kainomis), palyginti su 2013 
m. finansavimo lygiu pagal 7BP. Tokia suma nėra pakankama ir nesiekia EP rekomenduotos 
sumos šiai programai – 100 mlrd. EUR.

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Europos Sąjungos bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje 
„Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 
2020“) iškelti trys pagrindiniai prioritetai, 

(11) Europos Sąjungos bendrojoje 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje 
„Horizontas 2020“ (toliau – „Horizontas 
2020“) iškelti trys pagrindiniai prioritetai, 
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t. y. mokslo pažangumo užtikrinimas 
siekiant stiprinti pasaulinio lygio Sąjungos 
mokslo pažangumą, pramonės pirmavimo 
skatinimas, kad būtų remiamas verslas, 
įskaitant mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ), ir inovacijos bei visuomenės 
uždavinių sprendimas siekiant tiesiogiai 
spręsti strategijoje „Europa 2020“ 
nurodytas užduotis ir šiuo tikslu remiant 
visą sritį – nuo mokslinių tyrimų iki rinkos 
– apimančią veiklą. Įgyvendinant 
programą „Horizontas 2020“ būtų 
remiami visi inovacijos grandinės etapai, 
visų pirma su rinka glaudžiai susijusi 
veikla (įskaitant naujoviškas finansavimo 
priemones) ir ne technologinės bei 
socialinės inovacijos, ir siekiama 
patenkinti įvairiausių Sąjungos politikos 
sričių mokslinių tyrimų poreikius, šiuo 
tikslu kuo plačiau naudojant bei 
skleidžiant žinias, sukurtas vykdant veiklą, 
kuriai teikiama parama, dar prieš pradedant 
jas naudoti komerciniais tikslais. 
Programos „Horizontas 2020“ prioritetai 
taip pat turėtų būti remiami pagal 
Euratomo sutarties branduolinių mokslinių 
tyrimų ir mokymo programą;

t. y. mokslo pažangumo užtikrinimas 
siekiant stiprinti pasaulinio lygio Sąjungos 
mokslo pažangumą, pramonės pirmavimo
skatinimas, kad būtų remiamas verslas, 
įskaitant mažąsias ir vidutines įmones 
(MVĮ), ir inovacijos bei visuomenės 
uždavinių sprendimas siekiant tiesiogiai 
spręsti strategijoje „Europa 2020“ 
nurodytas užduotis ir šiuo tikslu remiant 
visą sritį – nuo mokslinių tyrimų iki rinkos 
– apimančią veiklą. Nors Sąjungos 
pridėtinė vertė daugiausia kuriama 
finansuojant pasirengimo veikti 
konkurencinėje aplinkoje, 
tarpvalstybinius, bendrus mokslinius 
tyrimus, kuriems programoje „Horizontas 
2020“ turėtų būti numatyta skirti bent jau 
tokią pat sumą kaip Septintojoje 
bendrojoje programoje, taip pat reikia 
pabrėžti, kad derėtų kuo plačiau naudoti
bei skleisti žinias, sukurtas vykdant veiklą, 
kuriai teikiama parama, dar prieš pradedant 
jas naudoti komerciniais tikslais. Todėl
pagal programą „Horizontas 2020“ turėtų 
būti remiami visi inovacijų grandinės 
etapai, įskaitant novatoriškas finansavimo 
priemones, taip pat netechnologines ir 
socialines inovacijas. Programos 
„Horizontas 2020“ prioritetai taip pat 
turėtų būti remiami pagal Euratomo 
sutarties branduolinių mokslinių tyrimų ir 
mokymo programą;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu teikti nenutrūkstamą paramą MTTP ir naujovių diegimo veiklai, siekiant užtikrinti 
veiksmingą žinių ir technologijų perdavimą, tačiau turėtų būti išlaikoma tinkama pusiausvyra. 
Programos „Horizontas 2020“ pagrindą ir toliau turėtų sudaryti tarpvalstybiniai, bendri 
pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje MTTP projektai, o kartu turėtų būti dedama 
daugiau pastangų siekiant užtikrinti, kad šių projektų rezultatai turėtų realų poveikį ir būtų 
naudojami kuriant naujus produktus ir paslaugas, taip padedant spręsti visuomenės 
uždavinius ir išnaudoti ekonomikos galimybes.
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Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atsižvelgdamos į būtinybę stiprinti 
mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų 
žinių trikampį, žinių ir inovacijų bendrijos 
prie Europos inovacijos ir technologijos 
instituto turėtų aktyviai dalyvauti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
(įskaitant visuomenės uždavinius) – visų 
pirma integruoti mokslinius tyrimus, 
švietimą ir inovacijas. Siekiant užtikrinti 
programos „Horizontas 2020“ 
papildomumą ir tinkamą lėšų 
panaudojimą, finansinis įnašas Europos 
inovacijos ir technologijos institutui 
turėtų būti skirtas dviem asignavimais; 
antrasis bus persvarstomas;

(13) atsižvelgdamos į būtinybę stiprinti 
mokslinių tyrimų, švietimo ir inovacijų 
žinių trikampį, žinių ir inovacijos bendrijos 
prie Europos inovacijos ir technologijos 
instituto turėtų aktyviai dalyvauti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų 
(įskaitant visuomenės uždavinius) – visų 
pirma integruoti mokslinius tyrimus, 
švietimą ir inovacijas;

Or. en

Pagrindimas

Naujos kartos žinių ir inovacijos bendrijos (ŽIB) turi pradėti veikti 2014 m. Biudžetas bus 
palaipsniui pritaikomas pagal jų metinius veiklos rezultatus. Kadangi kiekviename sektoriuje 
vyrauja skirtingos sąlygos, būtų naudingiau priimant sprendimus dėl biudžeto valdymo remtis 
kiekvienos ŽIB pranašumais, o ne priimti sprendimus dėl naujų ŽIB remiantis kitų ŽIB veiklos 
rezultatais.

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant suteikti Europos 
Parlamentui galimybę vykdyti jam 
numatytą politinės kontrolės funkciją ir 
siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
atskaitomybę, kaip nustatyta Sutartyje, 
Komisija turėtų tinkamai ir reguliariai 
informuoti Europos Parlamentą apie 
visus atitinkamus programos 
įgyvendinimo aspektus, įskaitant darbo 
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programų rengimą ir sudarymą, biudžeto 
paskirstymo tikslinimą ir galimą tokio 
tikslinimo poreikį, taip pat veiklos 
rodiklių, susijusių su pasiektais tikslais ir 
numatytais rezultatais, rengimą;

Or. en

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ gali būti rengiamos papildomos 
programos, kurios gali dalyvauti tik tam 
tikros valstybės narės, Sąjunga gali 
dalyvauti kelių valstybių narių 
įgyvendinamose programose, arba gali būti 
steigiamos bendros įmonės ar taikomos 
kitos SESV 184, 185 ir 187 straipsniuose 
apibrėžtos priemonės;

(19) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ gali būti rengiamos (tam tikromis 
sąlygomis) papildomos programos, kuriose
gali dalyvauti tik tam tikros valstybės 
narės, Sąjunga gali dalyvauti kelių 
valstybių narių įgyvendinamose 
programose, arba gali būti steigiamos 
bendros įmonės ar taikomos kitos SESV 
184, 185 ir 187 straipsniuose apibrėžtos 
priemonės; Šioms papildomoms 
programoms arba priemonėms turėtų būti 
suteikta aiški Sąjungos pridėtinė vertė, jos 
turėtų būti vykdomos remiantis tikrąja 
partneryste, jomis turėtų būti papildoma 
kita pagal programą „Horizontas 2020“ 
vykdoma veikla ir į jas turėtų būti kuo 
labiau daugiau dalyvių – valstybių narių 
ar Europos Sąjungos pramonės įmonių. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme buvo akcentuojama 7BP atsiradusi tendencija tam tikrą biudžeto dalį skirti 
užsakomosioms paslaugoms, kuriant partnerystes. Kadangi pasirinkus šią galimybę tikėtina, 
kad lėšos bus aktyviau naudojamos kaip svertas ir kadangi ji atitinka principą, pagal kurį 
reikia labiau susieti Europos mokslinių tyrimų aplinką, pernelyg didelis pasitikėjimas šios 
rūšies sistemomis (viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystes ir viešojo sektoriaus subjektų 
partnerystės) dabar gali neduoti norimų rezultatų ir šiomis sistemomis galbūt pasinaudos tik 
keli subjektai, o tai sudarys sąlygas tolesniam mūsų mokslo ir technologijų bazės skaidymuisi.



PE489.637v02-00 10/152 PR\905549LT.doc

LT

Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ reikėtų reaguoti į kintančias mokslo 
ir technologijų, pramonės, politikos ir 
visuomenės galimybes ir poreikius. 
Pavyzdžiui, darbotvarkės turėtų būti 
rengiamos glaudžiai bendradarbiaujant su 
visų susijusių sektorių suinteresuotosiomis 
šalimis ir būti pakankamai lanksčios, kad 
būtų galima atsižvelgti į naujus pokyčius. 
Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolat turėtų būti 
naudojamasi išorės konsultacijomis, be kita 
ko, naudojantis atitinkamomis 
struktūromis, kaip antai Europos 
technologijų platformos, bendros 
programavimo iniciatyvos ir Europos 
inovacijų partnerystės;

(21) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ reikėtų reaguoti į kintančias mokslo 
ir technologijų, pramonės, politikos ir 
visuomenės galimybes ir poreikius. 
Darbotvarkės turėtų būti rengiamos 
glaudžiai bendradarbiaujant su visų 
susijusių sektorių suinteresuotosiomis 
šalimis ir būti pakankamai lanksčios, kad 
būtų galima atsižvelgti į naujus pokyčius, 
taip pat į vykdomų projektų lygį. 
Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo laikotarpiu nuolat turėtų būti 
naudojamasi išorės konsultacijomis, be kita 
ko, naudojantis atitinkamomis 
struktūromis, kaip antai Europos 
technologijų platformos, bendros 
programavimo iniciatyvos ir Europos 
inovacijų partnerystės;

Or. en

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant užtikrinti tinkamą 
pusiausvyrą tarp susitarimu grindžiamos 
ir daugiau atskirai vykdomos mokslinių 
tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių 
diegimo veiklos, ne mažiau kaip 15 proc. 
prioritetui „Visuomenės uždaviniai“ ir 
prioriteto „Pramonės pirmavimas“ 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ skirto biudžeto turėtų būti 
skiriama vadovaujantis principu „iš 
apačios į viršų“ ir turėtų būti orientuota į 
mokslinius tyrimus. Be to, reikėtų rasti 
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tinkamą pusiausvyrą tarp mažesnių ir 
didesnių projektų, vykdomų pagal 
prioritetus „Visuomenės uždaviniai“ ir 
„Pramonės pirmavimas“, atsižvelgiant į 
konkrečią sektoriaus struktūrą, veiklos 
rūšį, technologijų ir mokslinių tyrimų 
lauką;

Or. en

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) norint gebėti konkuruoti pasaulio 
mastu, veiksmingai spręsti didžiuosius 
visuomenės uždavinius ir pasiekti
Sąjungos strategijos „Europa 2020" 
tikslų, Sąjunga turėtų visapusiškai 
išnaudoti savo žmogiškuosius išteklius. 
Programa „Horizontas 2020“ turėtų 
paspartinti Europos mokslinių tyrimų 
erdvės sukūrimą ir turėtų būti didžiulė 
paskata siekti šio tikslo, visapusiškai 
remiant veiklą, kuria pritraukiami, 
samdomi, mokomi ir puoselėjami 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 
talentai. Siekiant šio tikslo ir norint 
pagerinti žinių perdavimą, taip pat mokslo 
darbuotojų kiekį ir jų kvalifikacijos 
kokybę, žmogiškojo kapitalo didinimo 
veikla, įskaitant orientuotą būtent į 
jaunimą ir moteris, turėtų tapti įprasta 
visos ES finansuojamos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų veiklos dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Kitose pasaulio šalyse pasiekta geresnių rezultatų geriausių talentų pritraukimo ir įdarbinimo 
srityje nei Europoje. Jei Europa nori išlikti konkurencinga pasaulio mastu, ji turi padidinti 
savo patrauklumą. Dėl šios priežasties, vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, kuri 
remiama ES, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas žmogiškiesiems ištekliams. Visų pirma 
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programa „Horizontas 2020“ turi paskatinti baigti kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir 
padidinti žmogiškąjį kapitalą Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemoje.

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti didinamas mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumas 
Sąjungoje. Deramas dėmesys turėtų būti 
skiriamas Europos mokslininkų chartijai ir 
Mokslininkų įdarbinimo elgesio kodeksui, 
taip pat kitoms svarbioms bazinėms 
programoms, kurios sukurtos Europos 
mokslinių tyrimų erdvės reikmėms 
patenkinti, atsižvelgiant į jų savanorišką 
pobūdį;

(22) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti didinamas mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumas 
Sąjungoje. Visapusiškas dėmesys turėtų 
būti skiriamas Europos mokslininkų 
chartijai ir Mokslininkų priėmimo į darbą 
elgesio kodeksui, taip pat kitoms 
svarbioms bazinėms programoms, kurios 
sukurtos Europos mokslinių tyrimų erdvės 
reikmėms patenkinti;

Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) visi moksliniai tyrimai ir inovacijos 
grindžiami mokslininkų, mokslinių tyrimų 
įstaigų, įmonių ir piliečių gebėjimu atvirai 
gauti, keistis ir naudotis moksline 
informacija. Siekiant padidinti žinių 
srautus ir naudojimąsi jomis, turėtų būti 
suteikiama nemokama laisva prieiga 
internete prie mokslinių leidinių, jau 
įtrauktų į septintąją bendrąją programą, –
tokiu bendruoju principu turėtų būti 
vadovaujamasi teikiant visus mokslinius 
leidinius, kuriems skiriamas valstybės 
finansavimas pagal programą 
„Horizontas 2020“. Be to, pagal 
programą „Horizontas 2020“ turėtų būti 
išbandyta suteikti internetinę atvirą 
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prieigą prie mokslinių duomenų, parengtų 
ar surinktų vykdant viešai finansuojamus 
mokslinius tyrimus, siekiant, kad atvira 
prieiga prie tokių duomenų iki 2020 m. 
taptų įprasta.

Or. en

Pagrindimas

Suteikus atvirą prieigą specialistai ir politikai gali greitai rasti svarbios informacijos. Dėl šių 
priežasčių internetinė atvira ir nemokama prieigą prie mokslinių duomenų, gautų vykdant 
pagal „Horizontas 2020“ finansuojamus mokslinius tyrimus, turi tapti įprasta. Kita vertus, 
turi būti skatinama naudotis atvira prieiga prie mokslinių duomenų. Atvira prieiga 
neabejotinai padidintų ES finansuojamų mokslinių tyrimų ekonominį veiksmingumą - būtų 
paspartinta mokslo pažanga ir sumažėtų nereikalingo kartojimosi atvejų.

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ir
žiniasklaidos) ir su sanglaudos politikos 
fondais bei regioninės plėtros politika –
tai gali ypač padėti stiprinti nacionalinių 
ir regioninių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų pajėgumus atsižvelgiant į 
pažangiosios specializacijos strategijas;

(26) kad būtų pasiektas didžiausias 
poveikis, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti užtikrinama 
glaudi sąveika su kitomis Sąjungos 
programomis (pavyzdžiui, švietimo, 
kosmoso, aplinkos, konkurencingumo ir 
MVĮ, vidaus saugumo, kultūros ar
žiniasklaidos).

Or. en

Pagrindimas

Atskirą konstatuojamąją dalį derėtų skirti sąveikos, kuri turi būti kuriama tarp programos 
„Horizontas 2020“ ir Sanglaudos politikos, svarbai naujuoju 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu. Tačiau, kaip nurodyta naujuoju tekstu, taip pat reikia kurti programos 
„Horizontas 2020“ ir kitų Sąjungos programų sąveiką.



PE489.637v02-00 14/152 PR\905549LT.doc

LT

Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) ir programą „Horizontas 2020“, ir 
Sanglaudos politiką siekiama visapusiškai 
suderinti su strategijoje „Europa 2020“ 
numatytais pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo tikslais – rengiamos 
atitinkamos bendrosios strateginės 
programos. Šiai naujai strateginei 
krypčiai reikalingas didesnis ir 
sistemiškesnis bendradarbiavimas 
rengiant abi BSP, siekiant visapusiškai 
sutelkti mokslinių tyrimų ir inovacijų 
potencialą regioniniu, nacionaliniu ir 
Europos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Nors programos „Horizontas 2020“ ir Sanglaudos politikos pobūdis skiriasi, šios dvi 
priemonės yra labai svarbios siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. Taigi išties reikia, 
kad būtų kuriama jų sąveika ir kad jos papildytų viena kitą. Pagal Sanglaudos politiką 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą vykdantys regiono subjektai turi būti parengiami 
dalyvauti „Horizontas 2020“ projektuose ir, kita vertus, pagal Sanglaudos politiką turėtų būti 
teikiamos priemonės, kuriomis naudojantis būtų galima kuo greičiau panaudoti ir paskleisti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus, gautus atliekant pagal programą 
„Horizontas 2020“ finansuojamus pagrindinius mokslinius rinkos tyrimus.

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) kad būtų užtikrintas didesnis ir 
geresnis mokslinių tyrimų ir inovacijų 
ryšys, programa „Horizontas 2020“ bus 
remiamas žinių ir technologijų 
perdavimas, ypatingą dėmesį skiriant 
viešojoje srityje plėtojamų mokslinių 
tyrimų ir visų Sąjungos regionų gamybos 
struktūrų ryšiui;



PR\905549LT.doc 15/152 PE489.637v02-00

LT

Or. es

Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
26 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26c) Europos vietos ir regionų valdžios 
institucijoms tenka svarbus vaidmuo 
įgyvendinant Europos mokslinių tyrimų 
erdvę ir užtikrinant veiksmingą Sąjungos 
finansinių priemonių koordinavimą, ypač
skatinant programos „Horizontas 2020“ 
ir struktūrinių fondų sąsajas, atsižvelgiant 
į regionų inovacijų strategijas, pagrįstas 
pažangiąja specializacija. Regionams taip 
pat tenka svarbus vaidmuo skleidžiant bei 
įgyvendinant programos „Horizontas 
2020“ rezultatus ir siūlant papildomas 
finansavimo priemones, įskaitant 
viešuosius pirkimus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi regioninėms valdžios institucijoms tenka pagrindinis vaidmuo Sanglaudos politikos 
programavimo ir įgyvendinimo srityje, jų indėlis bus svarbus kuriant ir vykdant reikiamas 
šios politikos ir programos „Horizontas 2020“ sąveiką. Siekiant visapusiškai išnaudoti 
sąveikos galimybes, regioninės valdžios institucijos turi parengti savo mokslinių tyrimų ir 
inovacijų strategijas pažangiosios specializacijos srityje ir supaprastinti naudojimąsi pagal 
„Horizontas 2020“ vykdomų mokslinių tyrimų rezultatais, skiriant daug dėmesio draugiškų 
rinkos sąlygų ir verslo aplinkos kūrimui.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) dėl ekonominės Sąjungoje vykdomų 
viešųjų pirkimų svarbos (Komisija savo 
darbiniame dokumente „2009 m. viešųjų 
pirkimų rodikliai“ (angl. „Public 
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procurement indicators 2009“) įvertino, 
kad viešieji pirkimai sudaro 19,4 % BVP) 
šie pirkimai tampa strategine ekonominės 
ir socialinės politikos, kurios dalis jie yra, 
priemone. Kita vertus, rengiant viešuosius 
pirkimus siekiama suteikti galimybes 
valdžios institucijoms greitai rasti 
sprendimus, leidžiančius teikti geresnes 
paslaugas piliečiams, ir neabejotina, kad 
inovacijos yra priemonė tobulinti ir plėsti 
įprastinių paslaugų teikimą ir įprastinių 
produktų bei kūrinių tiekimą ir kad dėl 
inovacijų padidėja valdymo procesų 
efektyvumas. Tačiau naujoviškiems 
produktams ir paslaugoms skiriama labai 
nedidelė bendros Sąjungos viešųjų 
pirkimų sumos dalis, todėl prarandamos 
didelės galimybės.

Or. es

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) siekiant padidinti programos 
„Horizontas 2020“ poveikį ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas 
daugiadalykiui ir tarpdalykiniam 
požiūriui, kuris būtinas didelei mokslo 
pažangai užtikrinti. Mokslo išradimai 
dažnai tampa skirtingų dalykų sąveikos 
rezultatu. Be to, atsižvelgiant į Europoje 
kylančių problemų ir uždavinių 
sudėtingumą reikia tokių sprendimų, 
kurie padėtų tas problemas išspręsti tik jei 
būtų priimami atsižvelgiant į kelias 
mokslo sritis.

Or. en

Pagrindimas

Daugiadalykiškumas ir tarpdalykiškumas yra itin svarbūs siekiant pažangos mokslo ir 
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inovacijų srityje. Sudėtingų dabartinių problemų dažnai neįmanoma išspręsti vadovaujantis 
vien tik mokslo dalyku. Todėl siekiant rasti ir priimti geriausius sprendimus reikia nuolat 
nustatyti skirtingų dalykų bendrus tikslus ar bendras kognityviąsias sistemas. Dėl šios 
priežasties programoje „Horizontas 2020“ ne tik turėtų būti numatytas, bet ir skatinamas 
daugiadalykiškumas ir tarpdalykiškumas.

Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
27 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27c) universitetams Sąjungos mokslo ir 
technologijų bazėje tenka pagrindinis 
vaidmuo – jie yra pagrindinės 
kompetencijos, tiek mokymo, tiek 
mokslinių tyrimų srityje, įstaigos.

Or. en

Pagrindimas

Europos Sąjungoje daugiau kaip 60 proc. mokslinių tyrimų atliekama universitetuose, o 
didžioji dauguma mokslo darbuotojų yra rengiami universiteto centruose.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio,
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su nacionalinėmis ir 
regioninėmis programomis, kuriomis 
remiami moksliniai tyrimai ir inovacijos;

(28) siekiant didžiausio galimo Europos 
Sąjungos finansavimo poveikio, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turi būti užtikrinama glaudesnė sąveika (ji 
gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su tarptautinėmis,
nacionalinėmis ir regioninėmis 
programomis, kuriomis remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis 20 straipsnio 1 dalies, pagal kurią supaprastinamas ir skatinamas glaudus 
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bendradarbiavimas ir bendras programavimas su tarptautinėmis, taip pat nacionalinėmis ir 
regioninėmis programomis.

Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti skatinamas bendrais 
interesais ir abipusės naudos principu 
grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityje turėtų padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

(30) įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti skatinamas bendrais 
interesais, abipusės naudos principu ir, jei 
reikia, abipusiškumo principu 
grindžiamas bendradarbiavimas su 
trečiosiomis šalimis. Tarptautinis 
bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir 
inovacijų srityje turėtų padėti siekti 
strategijos „Europa 2020“ tikslų ir stiprinti 
konkurencingumą, padėti spręsti 
visuomenės uždavinius ir remti Sąjungos 
išorės ir plėtros politiką, be kita ko, 
užtikrinant sąveiką su išorės programomis 
ir padedant vykdyti Sąjungos tarptautinius 
įsipareigojimus, kaip antai siekti 
Tūkstantmečio vystymosi tikslų. Ypatingas 
dėmesys bus skiriamas Tarybos išvadoms 
dėl ES vaidmens sprendžiant visuotinės 
sveikatos uždavinius1.
__________________
1 2010 m. gegužės 10 d. Užsienio reikalų 
tarybos išvados.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos išvadose dėl ES vaidmens pasaulinėje sveikatos politikoje nurodyta, kad ES ir jos 
valstybės narės turėtų skatinti mokslinių tyrimų, kurie naudingi visų gyventojų sveikatai , 
veiksmingą ir sąžiningą finansavimą. Taip pat pabrėžiama, kad siekdama šio tikslo ES turėtų 
užtikrinti, kad pasitelkus inovacijas ir intervencines priemones gaminami produktai ir 
teikiamos paslaugos būtų visiems prieinami ir įperkami. Taigi vykdant programą „Horizontas 
2020“ turėtų būti sprendžiami ne tik ES lygmens visuomenės uždaviniai, bet ir pasaulio 
lygmens uždaviniai, vadovaujantis pirmiau minėtais Europos Sąjungos įsipareigojimais.
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Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas visoms vidaus 
rinkoje veikiančioms įmonėms, programoje 
„Horizontas 2020“ numatytas finansavimas 
turėtų būti teikiamas pagal valstybės 
pagalbos taisykles – taip siekiama viešųjų 
išlaidų veiksmingumo ir išvengti rinkos 
iškraipymo, pavyzdžiui, privačiojo 
sektoriaus finansavimo išstūmimo, 
neefektyvių rinkos struktūrų kūrimo ar 
neefektyvių įmonių išlaikymo;

(31) siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas visoms vidaus 
rinkoje veikiančioms įmonėms, programoje 
„Horizontas 2020“ numatytas finansavimas 
turėtų būti teikiamas pagal valstybės 
pagalbos taisykles, įskaitant Bendrijos 
valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, 
taikomajai veiklai ir naujovių diegimui 
sistemą1 ir atsižvelgiant į naujausią 
persvarstytą šio dokumento variantą – taip 
siekiama viešųjų išlaidų veiksmingumo ir 
išvengti rinkos iškraipymo, pavyzdžiui, 
privačiojo sektoriaus finansavimo 
išstūmimo, neefektyvių rinkos struktūrų 
kūrimo ar neefektyvių įmonių išlaikymo;

__________________
1 OL C 323, 2006 12 30, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Per daug orientuojantis į trumpalaikės, glaudžiai su rinka susietos inovacijų veiklos 
finansavimą gali būti iškraipoma konkurencija ir gali sumažėti ilgalaikių pagrindinių 
mokslinių tyrimų, kurie dažnai yra radikalių, proveržio inovacijų pagrindas, skaičius. Todėl 
reikėtų atsižvelgti ne tik į valstybės pagalbos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje 
taisyklių formuluotę, bet ir į jų esmę.

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014−2020 m.) bei 
nustatoma sistema, kuria reglamentuojama 
Sąjungos parama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklai, taip pat skatinama 

Šiuo reglamentu sukuriama bendroji 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programa 
„Horizontas 2020“ (2014−2020 m.) bei 
nustatoma sistema, kuria reglamentuojama 
Sąjungos parama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklai, siekiant stiprinti 
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geriau išnaudoti inovacijų, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros politikos 
galimybes pramonėje.

Europos mokslinę ir technologinę bazę, 
užtikrinant jos intelektinio kapitalo 
kūrimą ir skatinant jos naudą visuomenei, 
įskaitant pastangas geriau išnaudoti 
inovacijų, mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros politikos galimybes 
pramonėje.

Or. en

Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti privačiojo sektoriaus investicijas, 
kurti naujas darbo vietas ir užtikrinti 
Europos ilgalaikį tvarų augimą ir 
konkurencingumą.

Programa „Horizontas 2020“, kaip 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo bendra strateginė programa, 
atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 
strategiją „Europa 2020“; taigi ji padeda 
telkti viešojo ir privačiojo sektoriaus 
investicijas, kurti naujas darbo vietas, 
skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą bei užtikrinti Europos ilgalaikį 
tvarų augimą ir konkurencingumą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į dėl Europoje kilusios finansų ir ekonomikos krizės sumažintus biudžetus, 
reikėtų apsvarstyti pažangių investicijų į didelę pridėtinę vertę kuriančias sritis, kaip antai 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą, galimybę. Viešasis finansavimas šioje srityje turi išlikti 
toks pat arba būti padidintas, o programos „Horizontas 2020“ lėšos šiuo atžvilgiu turi būti 
aktyviau naudojamos. Kita vertus, visos ES viešojo sektoriaus investicijos turi būti pagrįstos 
socialine, ekonomine ir teritorine Sąjungos sanglauda.

Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir 
inovacijomis grindžiamą ekonomiką, 
pritraukdama pakankamai papildomų lėšų 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms. Taip ji padeda įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“ ir kitų sričių 
Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, kad 
būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE). 
Atitinkami veiklos kokybės rodikliai 
nustatyti I priedo įžangoje.

1. Programa „Horizontas 2020“ visoje 
Sąjungoje padeda kurti žiniomis ir 
inovacijomis grindžiamą visuomenę, 
pritraukdama pakankamai papildomų lėšų 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
inovacijoms. Taip ji padeda įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“ ir kitų sričių 
Sąjungos politiką, taip pat užtikrinti, kad 
būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos 
mokslinių tyrimų erdvė (EMTE) –
imamasi konkrečių ir pavyzdinių veiksmų, 
kuriais skatinami struktūriniai pokyčiai 
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sistemose. Atitinkami veiklos kokybės 
rodikliai nustatyti I priedo įžangoje.

Or. en

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jungtinis tyrimų centras teikia Sąjungos 
politikai įgyvendinti reikalingą mokslinę 
bei techninę paramą ir taip padeda siekti 1 
ir 2 dalyse nustatyto bendrojo tikslo ir 
prioritetų. Šių veiklos krypčių bendrieji 
apmatai nustatyti I priedo IV dalyje.

3. Jungtinis tyrimų centras teikia Sąjungos 
politikai įgyvendinti reikalingą mokslinę 
bei techninę paramą ir taip padeda siekti 1 
ir 2 dalyse nustatyto bendrojo tikslo ir 
prioritetų. Bendros veiklos kryptys 
nustatytos I priedo IV dalyje. Be to, 
Jungtinis tyrimų centras teiks padės 
nacionalinėms ir regioninėms valdžios 
institucijoms rengti jų Pažangiosios 
specializacijos strategijas.

Or. en

Pagrindimas

Jungtinis tyrimų centras taip pat turėtų padėti priimti sprendimus regionų ir vietos lygmeniu, 
teikdamas naujausius mokslinių tyrimų, taikomosios veiklos ir naujovių diegimo rezultatus. Ši 
veikla turėtų būti glaudžiai derinama su naujausiai Pažangiosios specializacijos platformos 
rezultatais.
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Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Laikantis prioritetų ir bendrųjų apmatų, 
nurodytų 2 dalyje, gali būti atsižvelgiama į 
naujus ir nenumatytus poreikius, 
atsirandančius programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo laikotarpiu. Tai gali 
būti atsakas į naujas galimybes, krizes ir 
grėsmes, naujų sričių Sąjungos politikos 
formavimo poreikius ir veiksmų, kuriuos 
numatyta finansuoti pagal būsimas 
programas, valdymą.

5. Laikantis prioritetų ir bendrų krypčių, 
nurodytų 2 dalyje, gali būti atsižvelgiama į 
naujus ir nenumatytus poreikius, 
atsirandančius programos „Horizontas 
2020“ įgyvendinimo laikotarpiu. Tai gali 
būti atsakas į naujas galimybes, krizes ir 
grėsmes, naujų sričių Sąjungos politikos 
formavimo poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Veiksmų valdymas jau numatytas vykstant ES derybų dėl biudžeto procesui.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimui skirtą finansinį paketą 
sudaro 87740 mln. EUR, iš kurių 
daugiausia 86198 EUR skiriama veiklai 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) XIX antraštinę dalį.

1. Programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimui skirtą finansinį paketą 
sudaro xxx mln. EUR, iš kurių daugiausia 
98,2 proc. skiriama veiklai pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
XIX antraštinę dalį.

Or. en

Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangus mokslas – 27818 mln. EUR; (a) pažangus mokslas – 33,2 proc. viso 
biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) pramonės pirmavimas – 20280 mln. 
EUR;

(b) pramonės pirmavimas – 24 proc. viso 
biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės uždaviniai – 35888 mln. 
EUR.

(c) visuomenės uždaviniai – 37,7 proc. viso 
biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams yra 2212 mln. EUR.

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio 
įnašo suma iš programos „Horizontas 
2020“ Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams yra 2,1 proc. viso biudžeto.
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Or. en

Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarus paskirstymas konkretiems 
prioritetų tikslams ir didžiausia bendra 
įnašo suma, skirta Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams, nustatyti II priede.

Paskirstymas konkretiems prioritetų 
tikslams ir didžiausia bendra įnašo suma, 
skirta Jungtinio tyrimų centro 
nebranduoliniams tiesioginiams 
veiksmams, nustatyti II priede.

Or. en

Pagrindimas

Paskirstymas turi būti aiškus ir neturi kilti neteisingo jo supratimo problemų.

Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam iš 
programos „Horizontas 2020“ didžiausią
3194 mln. EUR įnašą, kaip nustatyta II 
priede. Europos inovacijos ir 
technologijos institutas finansuojamas 
skiriant jam pirmą 1542 mln. EUR 
asignavimų sumą, skirtą veiklai pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
XVII antraštinę dalį. Antras asignavimų 
suma, kuri yra iki 1652 mln. EUR, 
skiriama, atlikus 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą vertinimą. Ši papildoma suma 
skiriama proporcingai, kaip nurodyta II 
priede, iš 2 dalies b punkte nurodyto 
prioriteto „Pramonės pirmavimas“ 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ numatytos sumos ir iš 

3. Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam iš 
programos „Horizontas 2020“ ne didesnį 
kaip 3,1 proc. viso biudžeto įnašą, kaip 
nustatyta II priede.
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sumos, numatytos 2 dalies c punkte 
nurodytam prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“.

Or. en

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks dviejų daugiamečių asignavimų 
pavidalo finansavimas apima:

Išbraukta.

(a) iš pirmosios asignavimų sumos: 
vykstančią esamų žinių ir inovacijų 
bendrijų (toliau – ŽIB) plėtrą ir 
parengiamojo etapo investicijas, kad 
galėtų pradėti veikti antra trijų naujų ŽIB 
grupė;
(b) iš antrosios asignavimų sumos: 
vykstančią jau įsteigtų žinių ir inovacijų 
bendrijų (toliau – ŽIB) plėtrą ir 
parengiamojo etapo investicijas, kad 
galėtų pradėti veikti trečia trijų naujų ŽIB 
grupė.

Or. en

Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Antroji asignavimų suma skiriama atlikus 
26 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, 
atsižvelgiant visų pirma į:

Išbraukta.

(a) sutartą trečios ŽIB grupės sukūrimo 
grafiką;
(b) numatytus finansinius jau esamų ŽIB 
poreikius, atsižvelgiant į konkrečias jų 
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plėtros aplinkybes.
(c) Europos inovacijos ir technologijos 
instituto ir jo ŽIB indėlį siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų.

Or. en

Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iš programai „Horizontas 2020“ skirto 
finansinio paketo gali būti dengiamos 
išlaidos, susijusios su programai valdyti ir 
jos tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, visų pirma su tyrimais ir ekspertų 
susitikimais susijusios išlaidos, kiek jos 
susijusios su bendraisiais šio reglamento 
tikslais; išlaidos, susijusios su informacinių 
technologijų tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos tvarkymui ir mainams, taip 
pat visos kitos techninės ir administracinės
pagalbos išlaidos, kurias Komisija patiria 
valdydama programą „Horizontas 2020“.

4. Iš programai „Horizontas 2020“ skirto 
finansinio paketo gali būti dengiamos 
išlaidos, susijusios su programai valdyti ir 
jos tikslams pasiekti būtina parengiamąja, 
stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo 
veikla, visų pirma su tyrimais ir ekspertų 
susitikimais susijusios išlaidos, kiek jos 
susijusios su bendraisiais šio reglamento 
tikslais; išlaidos, susijusios su informacinių 
technologijų tinklais, daugiausia skirtais 
informacijos tvarkymui ir mainams, taip 
pat visos kitos techninės pagalbos išlaidos, 
kurias Komisija patiria valdydama 
programą „Horizontas 2020“.

Or. en

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms arba iškilus naujiems 
netikėtumams ir poreikiams būtų galima 
imtis veiksmų, Komisija, atsižvelgdama į
šio straipsnio 3 dalies nuostatas ir po 
atlikto šio reglamento 26 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodyto programos 

5. Kad susiklosčius nenumatytoms 
aplinkybėms arba atsiradus naujiems 
pokyčiams ir poreikiams būtų galima imtis 
veiksmų, Komisija, atsižvelgdama į atliktą
šio reglamento 26 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytą laikotarpio vidurio 
peržiūrą, per kasmetę biudžetinę procedūrą 
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„Horizontas 2020“ tarpinio vertinimo, per 
kasmetę biudžeto sudarymo procedūrą gali 
peržiūrėti 2 dalyje prioritetams nustatytas 
sumas ir preliminarų paskirstymą pagal 
konkrečius šių prioritetų tikslus, nustatytus 
II priede, ir perskirstyti prioritetams ir 
konkretiems tikslams skirtus asignavimus 
iki 10 % pradinės orientacinės kiekvienam 
prioritetui paskirtos asignavimų sumos ir 
iki 10 % pradinės orientacinės kiekvienam 
konkrečiam tikslui paskirtos asignavimų 
sumos. Tai neapima Jungtinio tyrimų 
centro tiesioginiams veiksmams skirtos 2 
dalyje nustatytos sumos arba 3 dalyje 
nustatyto Europos inovacijos ir 
technologijos institutui skirto įnašo.

gali pasiūlyti atlikti 2 dalyje prioritetams 
nustatytų sumų bei 3 dalyje nustatytų EIT 
skiriamų lėšų peržiūrą ir preliminarų 
paskirstymą pagal konkrečius šių prioritetų 
tikslus, nustatytus II priede, ir perskirstyti 
prioritetams ir konkretiems tikslams skirtus 
asignavimus ne daugiau kaip iki 10 proc. 
bendros pradinės orientacinės kiekvienam 
prioritetui ir EIT paskirtos asignavimų 
sumos ir ne daugiau kaip iki 10 proc. 
pradinės orientacinės kiekvienam 
konkrečiam tikslui paskirtos asignavimų 
sumos. Tai neapima Jungtinio tyrimų 
centro tiesioginiams veiksmams skirtos 2 
dalyje nustatytos sumos. Peržiūrėdama 
sumas Komisija ypač atkreipia dėmesį į 
šiuos aspektus:
a) skirtingų programos dalių indėlis 
siekiant programos „Horizontas 2020“ 
tikslų;
b) pagrindinių rodiklių, naudojamų 
skirtingų programų dalių rezultatams ir 
padariniams vertinti, sukūrimas, kaip 
nurodyta specialiosios programos II 
priede;
c) numatomi skirtingų programos dalių ir 
priemonių finansiniai poreikiai ateityje.

Or. en

Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Septintosios bendrosios programos 
asocijuotosios šalys arba teritorijos.

Or. en
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Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikia užtikrinti veiksmingą trijų 
pagrindinių programos „Horizontas 
2020“ ramsčių veiklos koordinavimą.

Or. en

Pagrindimas

Trijų pagrindinių programos „Horizontas 2020“ ramsčių veiklos koordinavimas būtinas 
norint pasiekti programoje nustatytus tikslus.

Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Strateginis valdymas ir koordinavimas

Bus siekiama užtikrinti mokslinių tyrimų 
ir inovacijų srities strateginį valdymą ir 
koordinavimą, kuriuo bus siekiama 
bendrų tikslų ir kuriam bus reikalinga 
programos „Horizontas 2020“ dalyvių 
sąveika.

Or. en

Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip pat visapusiškai atsižvelgiama į 
atitinkamus Europos technologijų 
platformų ir Europos inovacijų 
partnerysčių parengtų mokslinių tyrimų ir 

2. Taip pat visapusiškai atsižvelgiama į 
atitinkamus Europos technologijų 
platformų, Europos inovacijų partnerysčių 
ir Europos tarptautinių mokslinių tyrimų 
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inovacijų darbotvarkių bei pagal bendro 
programavimo iniciatyvas parengtų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkių 
aspektus.

organizacijų parengtų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkių bei pagal bendro 
programavimo iniciatyvas parengtų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkių 
aspektus.

Or. en

Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą
vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, kelias disciplinas 
aprėpiantiems moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

1. Užtikrinami programos „Horizontas 
2020“ prioritetų tarpusavio ryšiai ir 
sąsajos, ir pagal kiekvieną prioritetą 
vykdomų veiksmų ryšiai ir sąsajos. Ypač 
daug dėmesio šiuo atžvilgiu skiriama 
didelio poveikio ir pramonės technologijų 
kūrimui bei taikymui, atradimo pavertimui 
rinkos produktu, daugiadalykiams ir 
tarpdalykiniams moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, socialiniams ir ekonominiams 
mokslams bei humanitariniams mokslams, 
Europos mokslinių tyrimų erdvės veikimo 
ir laimėjimų skatinimui, bendradarbiavimui 
su trečiosiomis šalimis, atsakingiems 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, į 
kuriuos integruotas lyčių aspektas, mokslo 
darbuotojo profesijos patrauklumo 
didinimui ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ Programa „Horizontas 2020“ 
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įgyvendinama užtikrinant, kad remiami 
prioritetai ir veiksmai būtų svarbūs 
kintantiems poreikiams, ir atsižvelgiant į 
kintantį mokslo, technologijos, inovacijų, 
rinkų ir visuomenės pobūdį, kai inovacijos 
apima verslo, organizacinius ir socialinius 
aspektus.

įgyvendinama užtikrinant, kad remiami 
prioritetai ir veiksmai išliktų svarbūs 
kintantiems poreikiams, ir atsižvelgiant į 
kintantį mokslo, technologijų, inovacijų, 
ekonomikos ir visuomenės pobūdį 
globaliame pasaulyje, kai inovacijos apima 
verslo, organizacinius ir socialinius 
aspektus.

Or. en

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
veiksmingai skatinama lyčių lygybė, o
formuojant mokslinių tyrimų ir inovacijų 
turinį atsižvelgiama į lyčių aspektą.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
veiksmingai skatinama vyrų ir moterų 
skaičiaus pusiausvyra visose programose, 
vertinimo komitetuose, ekspertų ir 
patariamosiose grupėse ir bet kurioje 
sprendimų priėmimo įstaigoje, kuri jau 
veikia arba buvo sukurta šiai programai 
įgyvendinti. Šiuo tikslu bus nustatyti 
tikslai ir bus vykdomi atitinkami veiksmai, 
skirti tiems tikslams pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant mokslinius tyrimus nustatyta, kokią įtaką lyčių nelygybė, įsigalėjusi visuomenėje ir 
mokslo įstaigose, turi mokslui, medicinai ir technologijoms. Dėl lyčių nelygybės mokslinių 
tyrimų srityje sumažėja mokslinis kūrybiškumas, pažanga ir nauda visuomenei. Tai taip pat 
gali brangiai kainuoti. Dirbančių vyrų ir moterų skaičiaus analizė, siekiant paskatinti 
inovacijas, apima tarpdalykinę veiklą visame mokslinių tyrimų procese. Tai paskatina 
inovacijas, nes teikiamos naujos perspektyvos, keliami nauji klausimai ir atrandamos naujos 
mokslinių tyrimų sritys.

Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant mokslinių tyrimų projektus, 
kuriuose žmonės yra dalyviai ar galutiniai 
vartotojai, pagal programą „Horizontas 
2020“ užtikrinama, kad į lyčių aspektą 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 
turinyje būtų tinkamai atsižvelgta visuose 
proceso etapuose, įskaitant prioritetų 
nustatymą, kvietimų teikti pasiūlymus 
parengimą, programų ir projektų 
vertinimą ir stebėjimą, derybas ir 
susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

Europai reikia daugiau mokslininkų ir daugiau žmonių, turinčių kvalifikaciją mokslo ir 
technologijų srityje, kad galėtų konkuruoti pasaulyje. Šiuo metu akivaizdžiai nėra mokslo, 
inžinerijos ir technologijų srityje dirbančių vyrų ir moterų skaičiaus pusiausvyros. Todėl 
tikėtina, kad pagerinus visoje sistemoje dirbančių vyrų ir moterų skaičiaus pusiausvyrą, 
padidėtų žmogiškasis kapitalas mokslo ir technologijų srityse. Taigi vienas iš programos 
„Horizontas 2020“ tikslų turi būti pagerinti Europos mokslo ir technologijų sistemoje 
dirbančių vyrų ir moterų skaičiaus pusiausvyrą. Dėl šios priežasties viso proceso metu turi 
būti užtikrinama vyrų ir moterų skaičiaus pusiausvyra.

Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Žmogiškieji ištekliai

Mokslo, technologijų ir inovacijų srities 
žmogiškųjų išteklių puoselėjimas visoje 
Europoje yra programos „Horizontas 
2020“ prioritetas.
Programa „Horizontas 2020“ padeda 
Europos mokslinių tyrimų erdvėje skatinti 
siekti mokslo darbuotojų karjeros ir 
didina jos patrauklumą visoje Sąjungoje.

Or. en
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Pagrindimas

Ekonomikos ir finansų krizė turėjo didelį neigiamą poveikį daugelio valstybių narių nedarbo 
lygiui. Būtinai reikia kurti naujas darbo vietas aukštos pridėtinės ekonominės vertės 
sektoriuose, kaip antai mokslinių tyrimų ir inovacijų. Būtina pritraukti ir puoselėti 
žmogiškuosius išteklius šiuose sektoriuose, norint sėkmingai atkurti ekonomiką ir užtikrinti 
ilgalaikį ES konkurencingumą globalizuotame pasaulyje.

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
15 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15b straipsnis
Laisva prieiga

siekiant, kad būtų daugiau naudojamasi 
rezultatais ir kad jie būtų labiau platinami 
ir kad taip Europoje būtų skatinama kurti 
inovacijas, privaloma sukurti nemokamą 
atvirą prieigą prie leidinių, parengtų 
remiantis moksliniais tyrimais, 
finansuojamais pagal programą 
„Horizontas 2020“. Skatinama sukurti 
nemokamą atvirą prieigą prie mokslinių 
duomenų, gautų ar surinktų vykdant 
mokslinius tyrimus, finansuojamus pagal 
programą „Horizontas 2020“.

Or. en

Pagrindimas

Suteikus atvirą prieigą specialistai ir politikai gali greitai rasti svarbios informacijos. Dėl šių 
priežasčių internetinė atvira ir nemokama prieigą prie mokslinių duomenų, gautų vykdant 
pagal „Horizontas 2020“ finansuojamus mokslinius tyrimus, turi tapti įprasta. Kita vertus, 
turi būti skatinama naudotis atvira prieiga prie mokslinių duomenų. Atvira prieiga 
neabejotinai padidintų ES finansuojamų mokslinių tyrimų ekonominį veiksmingumą - būtų 
paspartinta mokslo pažanga ir sumažėtų nereikalingo kartojimosi atvejų.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas, įskaitant 
struktūrinius fondus.

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama taip, kad papildytų kitas 
Sąjungos finansavimo programas.

Or. en

Pagrindimas

Atskirai reikėtų aptarti sąveikos, kuri turi būti kuriama tarp programos „Horizontas 2020“ ir 
Sanglaudos politikos, svarbą naujuoju 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a straipsnis
Sąveika su struktūriniais fondais

Programa „Horizontas 2020“ padeda 
panaikinti Europos Sąjungos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų atskirtį – sudaromos 
sąlygos kurti sąveiką su sanglaudos 
politika, pagal kurią teikiama parama
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
koordinuotai įgyvendinant viena kitą 
papildančias priemones. Kai tik įmanoma, 
bus skatinamas šių dviejų priemonių 
sąveikumas ir bus raginama teikti 
kaupiamąjį ar mišrų finansavimą.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta siūlomoje naujoje 26a konstatuojamojoje dalyje, nors programos „Horizontas 
2020“ ir Sanglaudos politikos pobūdis skiriasi, šios dvi priemonės yra labai svarbios siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų. Taigi išties reikia, kad būtų kuriama jų sąveika ir kad jos 
papildytų viena kitą. Pagal Sanglaudos politiką mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą vykdantys 
regiono subjektai turi būti parengiami dalyvauti „Horizontas 2020“ projektuose ir, kita 
vertus, pagal Sanglaudos politiką turėtų būti teikiamos priemonės, kuriomis naudojantis būtų 
galima kuo greičiau panaudoti ir paskleisti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus, 
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gautus atliekant pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamus pagrindinius mokslinius 
rinkos tyrimus.

Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tikimasi, kad taikant 1 ir 2 dalyse 
išdėstytą integruotą koncepciją apie 15 % 
bendro konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto teks MVĮ.

3. Taikant 1 ir 2 dalyse išdėstytą integruotą 
požiūrį ne mažiau kaip 15 proc. bendro 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto tenka MVĮ.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į MVĮ atliekamą svarbų vaidmenį stiprinant Europos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sistemą, reikia nustatyti aiškus tikslus ir aiškiai numatyti finansinę paramą. 
Pakeitus orientacinius skaičius į minimalius užtikrinama daugiau aiškumo ir nuspėjamumo.

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 187 
straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių aktų 
pakeitimai; naujoms viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms, įsteigtoms 
remiantis SESV 187 straipsniu, ir kitoms 
finansavimo įstaigoms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas] 55 straipsnio 1 
dalies b punkte v arba vii papunktyje. Ši 
partnerysčių forma įgyvendinama tik tada, 
kai siekiamų tikslų taikymo sritis ir 
reikalingi ištekliai tai pateisina.

(a) Sąjungos finansiniai įnašai bendroms 
įmonėms, įsteigtoms remiantis SESV 187 
straipsniu pagal Septintąją bendrąją 
programą, jei atliekami jų pagrindinių aktų 
pakeitimai, visapusiškai atsižvelgiant į 
sąnaudų ir naudos analizės, kuri turi būti 
atlikta vykdant numatytą šios priemonės 
poveikio vertinimą, rezultatus, taip pat į 
tai, ar laikomasi 3 dalyje nustatytų 
kriterijų; naujoms viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystėms, įsteigtoms 
remiantis SESV 187 straipsniu, ir kitoms 
finansavimo įstaigoms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. XX/2012 [Naujasis 
finansinis reglamentas] 55 straipsnio 1 
dalies b punkte v arba vii papunktyje. Ši 
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partnerysčių forma įgyvendinama tik tada, 
kai siekiamų tikslų taikymo sritis ir 
reikalingi ištekliai tai pateisina ir kai
pasirinkus kitas partnerystės formas 
nebus pasiekti tikslai arba nebus 
sukuriamas reikiamas sverto poveikis;

Or. en

Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės nustatomos viešai ir skaidriai 
remiantis šiais kriterijais:

3. Viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystės nustatomos ir bus 
įgyvendinamos viešai ir skaidriai remiantis 
šiais kriterijais:

Or. en

Pagrindimas

Ne tik renkantis viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystes, bet ir jas įgyvendinant reikėtų 
laikytis tam tikrų kriterijų, pavyzdžiui, reikėtų jas suderinti su likusia „Horizontas 2020“ 
dalimi intelektinės nuosavybės teisių srities taisyklių, prieigos teisės, skaidrumo ir atvirumo 
požiūriu, taip pat reikėtų atsižvelgti į būtinybę iš anksto nustatyti bendruosius tikslus, kurių 
būtų siekiama ir kurie būtų pagrįsti tais kriterijais.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pridėtinė vertė veiksmų imantis 
Sąjungos lygiu;

(a) pridėtinė vertė veiksmų imantis 
Sąjungos lygiu ir viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystės priemonės pridėtinė 
vertė;

Or. en
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Pagrindimas

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (PPP) turėtų būti sudarytos tik jei PPP, kaip 
priemonė, turi didesnę nei kitų galimų priemonių pridėtinę vertę (pvz., pramonės įmonių 
dalyvavimas, aktyvesnis privačių lėšų naudojimas arba visos vertybių grandinės 
konkurencingumo padidėjimas).

Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariai plėtrai ir (arba) socialiniams 
ekonominiams klausimams mastas;

(b) poveikio pramonės konkurencingumui, 
tvariai plėtrai ir (arba) socialiniams 
ekonominiams klausimams mastas, 
nustatant aiškius ir išmatuojamus 
visuomeninius ir konkurencingumo 
tikslus, įskaitant darbo vietų kūrimo ir 
švietimo ir (arba) mokymo tikslus, ir 
užtikrinant atskaitomybę siekiant šių 
tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Krizės laikotarpiu turi būti aiškiai apibrėžti ekonominiai ir socialiniai tikslai, kurie turi būti 
išmatuojami, siekiant įvertinti bet kurio dokumento tikslingumą. Ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas darbo vietų kūrimo klausimus, nes vienas iš pagrindinių krizės padarinių yra aiškus 
neigiamas poveikis užimtumo lygiui.

Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ilgalaikiai visų partnerių įsipareigojimai 
remiantis bendra vizija ir aiškiai apibrėžtais 
tikslais;

(c) ilgalaikiai visų partnerių 
įsipareigojimai, įskaitant proporcingą 
indėlį, remiantis bendra vizija ir aiškiai 
apibrėžtais tikslais;

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į biudžetų mažinimą viešajame sektoriuje, būtinai reikia aktyviau naudoti 
privačiojo sektoriaus lėšas. Norint pasiekti programos „Horizontas 2020“ ir strategijos 
„Europa 2020“ tikslus, reikalinga ne tik viešojo sektoriaus parama, bet ir privačiojo 
sektoriaus lėšos.

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) programoje „Horizontas 2020“ 
nustatytų dalyvavimo taisyklių laikymasis, 
ypač kalbant apie intelektinės nuosavybės 
teises, skaidrumą ir atvirumą;

Or. en

Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) kitų programos „Horizontas 2020“ 
dalių papildymas ir suderinimas su 
Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategine darbotvarke;

Or. en

Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 3 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ec) visos vertės grandinės visų 
suinteresuotųjų partnerių, įskaitant 
galutinius vartotojus, MVĮ ir mokslinių 
tyrimų institutus, dalyvavimas 
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partnerystėje.

Or. en

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypač daug dėmesio skiriama bendroms 
valstybių narių programavimo 
iniciatyvoms.

Ypač daug dėmesio skiriama bendroms 
valstybių narių programavimo 
iniciatyvoms, o prireikus šiose iniciatyvose 
gali dalyvauti regionai ir miestai. 
Sąjungos finansinė parama turi būti 
ribota ir visada teikiama atsižvelgiant į tai, 
ar užtikrinamas skaidrumas, plataus 
masto valstybių narių dalyvavimas, 
Sąjungos pridėtinė vertė ir išteklių 
papildomumas. Pagal metodą „iš apačios 
į viršų“ teikiamas finansavimas bus 
skirtas tik toms iniciatyvoms, kuriose 
nuolat gali dalyvauti visos valstybės narės.

Or. en

Pagrindimas

Pirmiausia, reikia užtikrinti daugiau lankstumo ir sustiprinti regionų vaidmenį formuluojant 
bendrąsias programavimo iniciatyvas (JPI). Antra, Sąjunga visuomet turi dalyvauti JPI, jei 
iniciatyvos kuria Europos pridėtinę vertę, ir jos dalyvavimas turi būti grindžiamas 
integravimu. 

Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Sąjungos dalyvavimas programose, 
kurias pagal SESV 185 straipsnį 
įgyvendina kelios valstybės narės.

(b) Sąjungos dalyvavimas programose, 
kurias pagal SESV 185 straipsnį 
įgyvendina kelios valstybės narės ir 
kuriose prireikus dalyvauja vietos ar 
regiono lygmens nacionalinės valdžios 
institucijos.
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Or. en

Pagrindimas

Tas pats principas, kuris taikomas valstybėms narėms, taip pat turėtų būti taikomas ES 
dalyvavimui regioninių valdžios institucijų vykdomose programose. Tai atitiktų SESV 185 
straipsnio esmę.

Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Trečiosiose šalyse įsteigtos įmonės ir 
tarptautinės organizacijos turi teisę 
dalyvauti netiesioginiuose programos 
„Horizontas 2020“ veiksmuose pagal 
Reglamente (ES) XX/XX [Dalyvavimo 
taisyklės] nustatytas sąlygas. Tarptautinis 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis 
skatinamas įgyvendinant visą programą 
„Horizontas 2020“ arba jos dalis, visų 
pirma siekiant šių tikslų:

1. Trečiosiose šalyse įsteigtos įmonės ir 
tarptautinės organizacijos turi teisę 
dalyvauti netiesioginiuose programos 
„Horizontas 2020“ veiksmuose pagal 
Reglamente (ES) XX/XX [Dalyvavimo 
taisyklės] nustatytas sąlygas. Tarptautinis 
bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 
ir tarptautinėmis organizacijomis 
skatinamas ir įtraukiamas į programą 
„Horizontas 2020“, visų pirma siekiant šių 
tikslų:

Or. en

Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remti Sąjungos išorės ir plėtros 
politikos tikslus, papildant išorės ir plėtros 
programas.

(c) remti Sąjungos išorės ir plėtros 
politikos tikslus, papildant išorės ir plėtros 
programas ir padedant vykdyti 
tarptautinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, 
Tūkstantmečio vystymosi tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Programa „Horizontas 2020“ ir pagal ją remiami veiksmai turi būti aiškiai derėti su 
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bendraisiais ES išorės ir vystymosi tikslais. Be to, jie turi visiškai atitikti Sąjungos prisiimtus 
tarptautinius įsipareigojimus.

Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tikslinių veiksmų, kuriais siekiama 
skatinti bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, imamasi atsižvelgiant į bendrąjį 
interesą, abipusę naudą, jų mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
galimybes ir numatomą poveikį.

2. Tiksliniai veiksmai, kurių paskirtis –
skatinti bendradarbiavimą su konkrečiomis 
trečiosiomis šalimis ar trečiųjų šalių 
grupėmis, visų pirma su strateginėmis 
Sąjungos partnerėmis, įgyvendinami 
vadovaujantis bendro intereso ir abipusės 
naudos principu, atsižvelgiant į trečiųjų 
šalių ar trečiųjų šalių grupių mokslinius ir 
technologinius pajėgumus, rinkos 
galimybes ir prognozuojamą poveikį.

Or. en

Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turėtų būti skatinama abipusė prieiga prie 
trečiosios šalies programų. Siekiant kuo 
labiau padidinti poveikį, skatinamas 
valstybių narių ir asocijuotų šalių 
iniciatyvų koordinavimas ir sąveika.

Turėtų būti skatinamas ir periodiškai 
stebimas abipusis dalyvavimas trečiųjų 
šalių programose. Siekiant kuo labiau 
padidinti poveikį, skatinamas valstybių 
narių ir asocijuotųjų šalių iniciatyvų 
koordinavimas ir sinergija.

Or. en

Pagrindimas

Reikia periodiškai stebėti trečiųjų šalių programas, siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
garantuojama galimybė dalyvauti programoje „Horizontas 2020“ būtų abipusė. Atliekant 
tokį stebėjimą nustatomi trečiųjų šalių praktikos pokyčiai, kurie gali trukdyti užtikrinti šią 
norimą abipusę galimybę dalyvauti programoje.
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Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos sklaida ir komunikacija yra 
neatskiriama visų veiksmų, kurie remiami 
pagal programą „Horizontas 2020“, 
užduotis.

Informacijos sklaidos ir komunikacijos 
veikla yra neatskiriama visų veiksmų, kurie 
remiami pagal programą „Horizontas 
2020“, užduotis. Siekiant užtikrinti 
schemų veiksmingumą į informacijos 
sklaidos ir komunikacijos veiklą bus 
įtraukiamas lyčių aspektas, kuris bus 
vertinamas.

Or. en

Pagrindimas

Į lyčių aspektą turi būti atsižvelgiama visuose programos „Horizontas 2020“ etapuose, 
įskaitant platinimo ir informavimo veiklą.

Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis;

(c) veiksmai, kuriais sujungiami kelių 
projektų rezultatai, įskaitant projektus, 
kurie gali būti finansuojami iš kitų šaltinių, 
siekiant sukurti vartotojams pritaikytas 
duomenų bazes ir parengti ataskaitas su 
pagrindinių išvadų santraukomis, taip pat 
informavimas apie juos ir jų platinimas 
mokslo darbuotojų bendruomenei ir 
plačiajai visuomenei;

Or. en

Pagrindimas

Apie projekto išvadas ir rezultatus turėtų būti informuojama mokslo bendruomenė ir kiti 
subjektai, siekiant paskatinti mokslo bendruomenę, pramonės įmones ir piliečius bei pilietinę 
visuomenę aktyviau dalyvauti.
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Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant kontrolės sistemą užtikrinama 
tinkama pasitikėjimo ir kontrolės 
pusiausvyra, atsižvelgiant į administracines 
ir kitokias visais lygmenimis vykdomos 
kontrolės sąnaudas, kad programos 
„Horizontas 2020“ tikslai galėtų būti 
pasiekti ir kad būtų galima pritraukti 
pažangiausius mokslo darbuotojus bei 
novatoriškiausias įmones.

2. Taikant kontrolės sistemą užtikrinama 
tinkama pasitikėjimo ir kontrolės 
pusiausvyra, atsižvelgiant į administracines 
ir kitokias visais lygiais vykdomos 
kontrolės sąnaudas, įskaitant gavėjų lygiu 
vykdomą kontrolę, kad programos 
„Horizontas 2020“ tikslai galėtų būti 
pasiekti ir kad būtų galima pritraukti 
pažangiausius mokslo darbuotojus bei 
novatoriškiausias įmones.

Or. en

Pagrindimas

Administracinės išlaidos, kurias gali patirti gavėjai, kad įvykdytų kontrolės reikalavimus, turi 
būti pripažintos ir į jas turi būti atsižvelgta.

Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją apie kompleksines 
temas, kaip antai tvarumą ir klimato kaitą, 
įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą.

1. Komisija kiekvienais metais atlieka 
programos „Horizontas 2020“ 
įgyvendinimo, jos specialiosios programos 
ir Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos stebėseną. Tokia stebėsena 
apima informaciją ir rodiklius, susijusius 
su kompleksinėmis temomis, kaip antai 
lyčių lygybe, tvarumu ir klimato kaita, 
įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą programos stebėseną, reikia aiškiai nustatyti rodiklius. Be to, 
reikėtų konkrečiai aptarti vyrų ir moterų skaičiaus pusiausvyros svarbą.
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Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimas Laikotarpio vidurio peržiūra

Or. en

Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinimai atliekami pakankamai iš 
anksto, kad jų rezultatus būtų galima 
panaudoti priimant sprendimus.

1. Peržiūros ir vertinimai atliekami 
pakankamai iš anksto, kad jų rezultatus 
būtų galima panaudoti priimant 
sprendimus.

Or. en

Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje 
Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, atlieka Europos inovacijos ir 
technologijos instituto vertinimą. Po tokio 
vertinimo Europos inovacijos ir 
technologijos institutui skiriama antroji 
asignavimų suma, kaip nurodyta 6 
straipsnio 3 dalyje. Atliekant vertinimą 
vertinama Europos inovacijos ir 
technologijos instituto padaryta pažanga, 
atsižvelgiant į visus šiuos rodiklius:

Išbraukta.

(i) 6 straipsnio 3 dalyje nurodytos pirmos 
asignavimų sumos panaudojimas, 
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atskiriant sumą, panaudotą pirmos ŽIB 
grupės kūrimui, ir parengiamojo etapo 
investicijų antram etapui poveikį; 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto gebėjimas pritraukti lėšas iš 
partnerių žinių ir inovacijų bendrijose ir 
iš privačiojo sektoriaus, kaip nurodyta 
Reglamente XX/2012 [persvarstytas EIT 
reglamentas];
(ii) suderintas trečios žinių ir inovacijų 
bendrijų grupės kūrimo grafikas ir 
numatyti esamų ŽIB finansiniai poreikiai, 
atsižvelgiant į konkrečias jų plėtros 
aplinkybes; ir
(iii) Europos inovacijos ir technologijos 
instituto bei žinių ir inovacijų bendrijų 
indėlis įgyvendinant programos 
„Horizontas 2020“ prioritetą 
„Visuomenės uždaviniai“ ir konkretų 
tikslą „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“.

Or. en

Pagrindimas

Naujos kartos žinių ir inovacijos bendrijos (ŽIB) turi pradėti veikti 2014 m. Biudžetas bus 
palaipsniui pritaikomas pagal jų metinius veiklos rezultatus. Kadangi kiekviename sektoriuje 
vyrauja skirtingos sąlygos, būtų naudingiau priimant sprendimus dėl biudžeto valdymo remtis 
kiekvienos ŽIB pranašumais, o ne priimti sprendimus dėl naujų ŽIB remiantis kitų ŽIB veiklos 
rezultatais.

Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje ir 
atsižvelgdama į Septintosios bendrosios 
programos ex–post vertinimą, kuris turi 
būti užbaigtas iki 2015 m. pabaigos, ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto vertinimą, Komisija, padedama 
nepriklausomų ekspertų, parengia tarpinį
programos „Horizontas 2020“, jos 

(b) Ne vėliau kaip 2017 m. pabaigoje ir 
atsižvelgdama į Septintosios bendrosios 
programos ex–post vertinimą, kuris turi 
būti užbaigtas iki 2015 m. pabaigos, 
Komisija, padedama nepriklausomų 
ekspertų, parengia programos „Horizontas 
2020“, jos specialiosios programos 
(įskaitant Europos mokslinių tyrimų 
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specialiosios programos (įskaitant Europos 
mokslinių tyrimų tarybą) vertinimą ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto veiklos vertinimą (vertinami 
rezultatai ir pažanga užtikrinant poveikį), 
siekiant nustatyti, ar pavyko pasiekti 
programos „Horizontas 2020“ tikslus, 
tolesnį visų priemonių aktualumą,
efektyvumą ir išteklių naudojimą, būsimo 
paprastinimo mastą ir Europos pridėtinę 
vertę. Atliekant tą vertinimą taip pat 
atsižvelgiama į aspektus, susijusius su visų 
regionų dalyvių, MVĮ ir lyčių pusiausvyros 
skatinimo finansavimo galimybėmis. 
Atliekant tą vertinimą papildomai 
atsižvelgiama į priemonių indėlį 
užtikrinant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio rezultatus.

tarybą) ir Europos inovacijos ir 
technologijos instituto veiklos laikotarpio 
vidurio vertinimą. Atliekant peržiūrą 
vertinama programos „Horizontas 2020“ 
pažanga, atsižvelgiant į visus šiuos 
rodiklius:

(i) programos „Horizontas 2020“ tikslų 
įvykdymas (vertinami rezultatai ir 
pažanga užtikrinant poveikį, remiantis 
specialiosios programos II priede 
nurodytais rodikliais), tolesnis visų 
priemonių aktualumą;
(ii) efektyvumas ir išteklių naudojimas, 
ypač atkreipiant dėmesį į kompleksinius 
veiksmus ir kitus 13 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus elementus. taip pat
(iii) Europos pridėtinė vertė.
Atliekant tarpinę peržiūrą taip pat 
atsižvelgiama į tolesnio paprastinimo 
mastą ir į aspektus, susijusius su visų 
regionų dalyvių, MVĮ ir lyčių pusiausvyros 
skatinimo finansavimo galimybėmis. 
Atliekant peržiūrą papildomai 
atsižvelgiama į priemonių indėlį 
užtikrinant Sąjungos pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo prioritetų 
įgyvendinimą bei ankstesnių priemonių 
ilgalaikio poveikio rezultatus.

Or. en
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Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programos „Horizontas 2020“ bendrasis 
tikslas – visoje Sąjungoje kurti žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstą ekonomiką, kartu 
siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi. Ji padės 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir kitų 
sričių Sąjungos politiką, taip pat baigti 
kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir 
užtikrinti jos veikimą.

Programos „Horizontas 2020“ bendrasis 
tikslas – visoje Sąjungoje kurti žiniomis ir 
inovacijomis pagrįstą visuomenę, kartu 
siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi. Ji padės 
įgyvendinti strategiją „Europa 2020“ ir kitų 
sričių Sąjungos politiką, taip pat baigti 
kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir 
užtikrinti jos veikimą.

Or. en

Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ antros pastraipos 2 a įtrauka 
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- šie žmogiškųjų išteklių rodikliai: mokslo 
darbuotojų (dirbančių visą darbo dieną) 
dalies tarp dirbančių asmenų pokyčiai; 
moterų procentinės dalies tarp visų 
mokslo darbuotojų pokyčiai; mokslo 
darbuotojų pritraukimo iš užsienio ir 
mokslo darbuotojų migracijos pokyčiai.
Visi veiklos rodikliai naudojami siekiant 
atkreipti dėmesį į pokyčius, padaryti 
akivaizdžią pažangą šalinant Sąjungos 
dalyvavimo moksliniuose tyrimuose 
vidaus skirtumus ir suteikti galimybę 
atlikti svarbų tarptautinį palyginimą 
pasaulio lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Kartu su įtrauktais rodikliais turi būti įvertinti ir programos „Horizontas 2020“ rezultatai, 
atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių padėties gerinimą. Siekiant sėkmingai ir tvariai atkurti 
ekonomiką po ekonomikos krizės, reikia, kad mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemoje būtų 
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tvirtas žmogiškasis kapitalas. Kita vertus, vertinimai ir persvarstymai turi būti atliekami 
lyginant su ankstesne padėtimi, siekiant aiškiau nurodyti programos „Horizontas 2020“ 
poveikį.

Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi trys prioritetai apima tarptautinį 
aspektą. Tarptautinis bendradarbiavimas 
mokslo ir technologijų srityje yra itin 
svarbus Sąjungai ir todėl pagal programą 
„Horizontas 2020“ jis bus remiamas 
trimis pagrindiniais aspektais:
- bendradarbiavimo mokslo ir 
technologijų srityje su pažangiausiais 
žinių centrais pasaulyje skatinimas, 
siekiant pasiekti pažangiausius 
kompetencijos standartus ir jais dalytis, 
taip pat konkuruoti aukščiausiu 
lygmeniu;
- tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir 
technologijų srityje skatinimas gebėjimų 
stiprinimo tikslais, padedant Sąjungos 
institucijoms nuo pat pradžių prisidėti prie 
spartaus mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros pajėgumų ir 
žmogiškųjų išteklių didėjimo visame 
pasaulyje ir dalytis gaunama nauda;
- bendradarbiavimo mokslo ir 
technologijų srityje skatinimas taikos ir 
stabilumo pasaulyje tikslais, pripažįstant, 
kad žmogiškosios ir visuomenės vertybės, 
susijusios su mokslu ir moksliniais 
tyrimais, gali būti labai svarbios 
pažeidžiamų visuomenės grupių 
suvienijimo ir tarptautinių konfliktų 
numalšinimo požiūriu.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautiniai mokslinio bendradarbiavimo tinklai pakeitė šiuolaikinį mokslą ir technologijas 
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ir tampa vis svarbesni siekiant sėkmingai spręsti naujose mokslo ir technologijų srityse 
kylančius klausimus. Pastarajame dešimtmetyje smarkiai išpopuliarėjo aukštasis mokslas ir 
moksliniai tyrimai ir dėl to buvo skiriama kaip niekad daug finansinių ir žmogiškųjų išteklių, 
siekiant įgyti naujų žinių. ES vaidmuo šioje didesnėje besikuriančių žinių visuomenių 
aplinkoje turi būti nuolat apibrėžiamas iš naujo. Tarptautinis bendradarbiavimas mokslo ir 
technologijų srityje, kartu su ES bendrais moksliniai tyrimais dabar sudaro visų sėkmingai 
veikiančių įstaigų strateginių planų pagrindą.

Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jungtinis tyrimų centras padeda siekti 
programos „Horizontas 2020“ bendrojo 
tikslo ir prioritetų bei konkretaus tikslo 
teikti į užsakovų poreikius orientuotą 
mokslinę ir techninę paramą formuojant 
Sąjungos politiką.

Jungtinis tyrimų centras padeda siekti 
programos „Horizontas 2020“ bendrojo 
tikslo ir prioritetų bei konkretaus tikslo 
teikti į vartotojų poreikius orientuotą 
mokslinę ir techninę pagalbą formuojant 
Sąjungos politiką. Jungtinio tyrimų centro 
kuriama Sąjungos pridėtinė vertė 
vertinama atsižvelgiant į šiuos rodiklius:
- Jungtinių tyrimų centro techninės ir 
mokslinės paramos teikiamos konkrečios 
ir apčiuopiamos naudos Europos politikos 
kryptims atvejų skaičius;
- to paties lygio mokslo darbuotojų 
įvertintų straipsnių skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Reikia įvertinti Jungtinio tyrimų centro funkciją, atsižvelgiant į konkrečius rodiklius.

Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant padėti panaikinti mokslinių 
tyrimų ir naujovių atskirtį Europoje, bus 
kuriamos struktūrinius fondus 
papildančios priemonės, taip pat 
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plėtojama tų priemonių ir struktūrinių 
fondų sąveika, tiek gamintojų požiūriu 
(gebėjimų stiprinimas valstybėse narėse, 
siekiant, kad jos geriau pasirengtų 
dalyvavimui programoje „Horizontas 
2020“), tiek vartotojų požiūriu (mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srities rezultatų, gautų 
vykdant programą „Horizontas 2020“ 
panaudojimas ir skleidimas). Kai tik 
įmanoma, bus skatinama šių dviejų 
priemonių sąveika. Bus raginama teikti 
kaupiamąjį ar mišrų finansavimą. Visų 
pirma bus siekiama veiklos, numatytos 
pagal tikslą „Pažangos skleidimas ir 
dalyvių skaičiaus didinimas“, regionų 
partneryste grindžiamos infrastruktūros ir 
Europos inovacijos ir technologijos 
instituto bei žinių ir inovacijos bendrijų 
veiklos sąveikos.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodyta siūlomoje naujoje 16a konstatuojamojoje dalyje, nors programos „Horizontas 
2020“ ir Sanglaudos politikos pobūdis skiriasi, šios dvi priemonės yra labai svarbios siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų. Taigi išties reikia, kad būtų kuriama jų sąveika ir kad jos 
papildytų viena kitą. Pagal Sanglaudos politiką mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą vykdantys 
regiono subjektai turi būti parengiami dalyvauti „Horizontas 2020“ projektuose ir, kita 
vertus, pagal Sanglaudos politiką turėtų būti teikiamos priemonės, kuriomis naudojantis būtų 
galima kuo greičiau panaudoti ir paskleisti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos rezultatus, 
gautus atliekant pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamus pagrindinius mokslinius 
rinkos tyrimus.

Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos įžanginė 
dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia dalimi siekiama sustiprinti ir išplėsti 
Sąjungos mokslo bazės pažangumą bei 
konsoliduoti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę ir taip Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sistemą padaryti 
konkurencingesnę pasaulyje. Į ją įraukti 

Šia dalimi siekiama sustiprinti ir išplėsti 
Sąjungos mokslo bazės pažangumą bei 
konsoliduoti Europos mokslinių tyrimų 
erdvę ir taip Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sistemą padaryti 
konkurencingesnę pasaulyje. Į ją įraukti 
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keturi konkretūs tikslai: šeši konkretūs tikslai:

Or. en

Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Įgyvendinant tikslą Ateities ir kuriamos 
technologijos remiami bendrieji moksliniai 
tyrimai siekiant išplėsti Europos 
pajėgumus kurti pažangias inovacijas, 
kurios pakeistų tradicinę mokslo 
paradigmą. Tai turi paskatinti mokslo 
disciplinų bendradarbiavimą, susijusį su 
visiškai naujomis, su didele rizika 
susijusiomis idėjomis ir paspartinti 
perspektyviausių mokslo sričių ir 
technologijų atsiradimą bei atitinkamų 
mokslo bendruomenių susidarymą 
Sąjungoje.

(b) Įgyvendinant tikslą Ateities ir kuriamos
mokslo šakos bei technologijos remiami 
bendrieji moksliniai tyrimai siekiant 
išplėsti Europos pajėgumus kurti pažangias 
inovacijas, kurios pakeistų tradicinę 
mokslo paradigmą. Tai turi paskatinti 
mokslo disciplinų bendradarbiavimą, 
susijusį su visiškai naujomis, su didele 
rizika susijusiomis idėjomis ir paspartinti 
perspektyviausių mokslo sričių ir 
technologijų atsiradimą bei atitinkamų 
mokslo bendruomenių susidarymą 
Sąjungoje.

Or. en

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

Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos d a punktas 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Skleidžiant pažangą ir didinant 
dalyvių skaičių išnaudojamas Europos 
talentų potencialas – remiamos politikos 
mokymosi, tinklų kūrimo ir mokymo
galimybės;

Or. en
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Pagrindimas

Skleisti pažangą ir didinti programos „Horizontas 2020“ skaičių reikia norint padidinti 
konkurencingumą, kartu siekiant Europos ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos. 
Konkreti pagalba pagal šį naują konkretų tikslą gali padidinti Europos pažangos potencialą.

Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septintos pastraipos d b punktas 
(naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) Vykdant atsakingų mokslinių tyrimų 
ir inovacijų veiklą į gamtos ir 
technologijų studijas pritraukiama naujų 
talentų iš įvairių Europos šalių, 
mažinama lyčių nelygybė Sąjungos 
mokslinių tyrimų srities žmogiškųjų 
išteklių požiūriu ir sukuriamas 
mechanizmas, kuriuo naudojantis galima 
atlikti visapusiškesnį ir išsamesnį socialinį 
mokslo ir technologijų galimybių 
vertinimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo nauju konkrečiu tikslu remiamas prasmingas mokslo subjektų ir visuomenės dialogas, 
kartu gerinant mokslo ir inovacijų sričių žmogiškųjų išteklių padėtį – gerinant moterų ir vyrų 
pusiausvyrą ir pritraukiant jaunus talentus siekti karjeros mokslo ir technologijų srityje.

Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos įžanginė 
dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia dalimi siekiama paspartinti 
technologijų ir inovacijų plėtrą, kuriomis 
turi būti grindžiamas ateities verslas ir 
kurios padėtų novatoriškoms Europos MVĮ 
išsiplėsti ir tapti pasaulinėmis 
pirmaujančiomis bendrovėmis. Į ją įtraukti 

Šia dalimi siekiama paspartinti 
technologijų ir inovacijų plėtrą, kuriomis 
turi būti grindžiamas ateities verslas ir 
kurios padėtų novatoriškoms Europos MVĮ 
išsiplėsti ir tapti pasaulinėmis 
pirmaujančiomis bendrovėmis, taip pat 
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trys konkretūs tikslai: kurios padėtų pasinaudoti naujoms MVĮ 
teikiamomis plėtros galimybėmis. 
Ypatingas dėmesys skiriamas viešųjų 
mokslinių tyrimų centrų turimų žinių ir 
technologijų perdavimui įmonėms, taip 
pat jų perdavimui tarp įmonių. Į ją įtraukti 
trys konkretūs tikslai:

Or. en

Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dešimtos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas
užtikrinama speciali parama IRT 
moksliniams tyrimams, plėtrai ir 
demonstracinei veiklai, 
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms, biotechnologijai, pažangiajai 
gamybai ir apdirbimui bei kosmosui. 
Daugiausia dėmesio skiriama skirtingų 
technologijų sąveikai ir jungimui.

(a) Įgyvendinant tikslą Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės technologijas
užtikrinama speciali parama moksliniams 
tyrimams, standartizavimui, plėtrai ir 
demonstracinei veiklai IRT, 
nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, 
biotechnologijų, pažangiosios gamybos ir 
apdirbimo bei kosmoso srityse. Daugiausia 
dėmesio skiriama skirtingų technologijų 
sąveikai ir jungimui bei jų santykiui su 
visuomenės uždaviniais. Visose šiose 
srityse turi būti tinkamai atsižvelgiama į 
vartotojų poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis prioritetu „Pramonės pirmavimas“ turi būti rengiami ES standartai, kurie 
būtų pripažįstami ir naudojami visame pasaulyje. Vykdant sudėtingą technologijų veiklą, 
standartai turi įtakos rinkai ir yra daugialypis mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo ciklo 
veiksnys.

Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ dvylikta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio, todėl iš bendrų 
sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, maždaug 15 % gali būti
paskirta MVĮ.

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ dalyvavimo atžvilgiu laikomasi 
integruoto požiūrio ir sukuriamas aiškus 
žinių ir technologijų perdavimo MVĮ 
poreikio nustatymo mechanizmas. Iš
bendrų sujungtų biudžetų, skirtų visiems 
konkretiems „Visuomenės uždavinių“ 
tikslams ir konkrečiam tikslui „Pirmavimas 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, bent 15 % paramos 
skiriama MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos a 
punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) sveikata, demografiniai pokyčiai ir 
gerovė;

(a) sveikata ir gerovė;

Or. en

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

Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos b 
punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika;

(b) maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, sveikatai nekenkiantys ir 
tvarūs jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika;
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Or. en

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

Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos f 
punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) integracinė, inovacijas diegianti ir
saugi visuomenė.

(f) Europos visuomenės ir visuomenės 
permainų suvokimas

Or. en

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

Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ keturioliktos pastraipos f a 
punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) laisvės apsauga ir saugumas
Europoje

Or. en

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

Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas. Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai. Penkiolikta pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 

Vykdant bet kokią veiklą laikomasi 
uždaviniais grindžiamo požiūrio, dėmesys 
kreipiamas į politikos prioritetus, iš anksto 
aiškiai nepasirenkamos plėtotinos 
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technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą mokslinių 
tyrimų ir pateikimo rinkai ciklą, pirmenybę 
teikiant naujai su inovacija susijusiai 
veiklai, pvz., bandymui, demonstravimui, 
bandymo įrenginiams, paramai 
viešiesiems pirkimams, kūrimui, į galutinį 
vartotoją orientuotoms inovacijoms, 
socialinėms inovacijoms ir jų pateikimui
rinkai.

technologijos ar sprendimai. Pirmiausiai 
dėmesys skiriamas siekiui skirtingose 
srityse sutelkti kritinę išteklių ir žinių 
masę, naudoti technologijas ir mokslo 
disciplinas, kad būtų sprendžiami 
uždaviniai. Veikla aprėpia visą 
pagrindinių mokslinių tyrimų ir pateikimo 
rinkai ciklą, įskaitant su inovacija
susijusią veiklą, pvz., bandymą, 
demonstravimą, bandymo įrenginius, 
paramą viešiesiems pirkimams, kūrimą, į 
galutinį vartotoją orientuotas inovacijas, 
socialines inovacijas ir jų pateikimą
rinkai.

Or. en

Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ 15 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint laikytis uždaviniais grindžiamo 
požiūrio, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklos strateginis planavimas turi būti 
vykdomas koordinuotai. Koordinuotais 
veiksmais galima sumažinti veiklos 
fragmentiškumą ir pagerinti visos 
mokslinių tyrimų bendruomenės, 
susijusios su kiekvienu uždaviniu, 
galimybes naudotis technologiniais ir 
infrastruktūros ištekliais. Be to, daugeliu 
atvejų, siekiant gerų inovacijų srities 
rezultatų, reikia prisiimti ilgalaikį 
įsipareigojimą išlaikyti pažangų mokslinių 
tyrimų lygį. Strateginiais veiksmais ir 
vykdant mokslinį valdymą galima 
užtikrinti išankstinį specialistų indėlį į 
politiką, padidinti inovacijų pažangą ir 
konkurencingumą, išsiaiškinus inovacijų 
ciklo sudėtingumą, ir paskatinti, kad 
dalyvautų daugiau mokslo darbuotojų iš 
užsienio. Strateginio mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklos, susijusios su kiekvienu 
uždaviniu, koordinavimo, pagrįsto 
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moksliniu valdymu, principus nustato iš 
nepriklausomų aukšto lygio ekspertų 
sudarytos Valdančiosios sektorių tarybos, 
kurios padės parengti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programas, remiantis geriausia 
vadovavimo praktika, ir paragins skatinti 
didesnio masto sąveiką bei suteiks tam 
reikalingas priemones. 

Or. en

Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo skyriaus „Konkrečių tikslų ir veiklos apmatai“ septyniolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas „Integracinė, inovacijas 
diegianti ir saugi visuomenė“ taip pat 
apima veiklą, kuria siekiama panaikinti 
mokslinių tyrimų ir inovacijų atskirtį, o 
šiuo tikslu taikomos specialios priemonės, 
kurias diegiant pažanga užtikrinama 
mažiau išsivysčiusiuose Sąjungos 
regionuose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši veikla dabar priskiriama prioriteto „Pažangus mokslas“ naujam siūlomam konkrečiam 
tikslui „Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas“. 

Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nors 60 proc. Europos universitetų 
absolventų yra moterys, A lygio mokslo 
darbuotojų moterų yra tik 18 proc., 
palyginti su 27 proc. JAV. Tai, jog mažai 
moterų gali siekti mokslinės karjeros, 
reiškia, kad jų potencialas smarkiai 
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švaistomas, prarandami talentai ir 
kliudoma Europos mokslinių tyrimų 
pažangai.

Or. en

Pagrindimas

Lyčių lygybė – veiksnys, lemiantis mokslinių tyrimų kokybę. Jau įrodyta, kad užtikrinus vyrų ir 
moterų skaičiaus pusiausvyrą komandoje pagerėja mokslinių tyrimų kokybė ir rezultatai. Be 
to, kai komandoje dirba skirtingų lyčių atstovai, skatinamos naujovės ir produktyvumas.

Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, dėl šių veiksnių Europa tampa 
palyginti nepatrauklia pasaulinėje 
konkurencijoje dėl mokslinių talentų. JAV 
sistemos gebėjimas pasiūlyti daugiau 
išteklių vienam mokslo darbuotojui ir 
geresnės karjeros perspektyvos paaiškina, 
kodėl JAV toliau pritraukia geriausius 
mokslo darbuotojus iš viso pasaulio, 
įskaitant dešimtis tūkstančių asmenų iš 
Sąjungos.

Dėl šių veiksnių Europa tampa palyginti 
nepatrauklia pasaulinėje konkurencijoje dėl 
mokslinių talentų. JAV sistemos gebėjimas 
pasiūlyti daugiau išteklių vienam mokslo 
darbuotojui ir geresnės karjeros 
perspektyvos paaiškina, kodėl JAV toliau 
pritraukia geriausius mokslo darbuotojus iš 
viso pasaulio, įskaitant dešimtis tūkstančių 
asmenų iš Sąjungos.

Or. en

Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT finansavimas teikiamas pagal toliau 
išvardytus nusistovėjusius principus. 
Mokslinė kompetencija yra vienintelis 
kriterijus, pagal kurį teikiamos EMTT 
dotacijos. EMTT veikia „iš apačios į viršų“ 
principu be iš anksto nustatytų prioritetų. 
EMTT išmokas galima teikti 
individualioms bet kokio amžiaus ir bet 

EMTT finansavimas teikiamas pagal toliau 
išvardytus nusistovėjusius principus. 
Mokslo pažangumas yra vienintelis 
kriterijus, pagal kurį teikiamos EMTT 
dotacijos. EMTT veikia „iš apačios į viršų“ 
principu be iš anksto nustatytų prioritetų. 
EMTT išmokas galima teikti 
individualioms bet kokio amžiaus ir bet 
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kokios pasaulio šalies mokslininkų, 
dirbančių Europoje, grupėms. Galiausiai,
EMTT turi siekti skatinti sveiką 
konkurenciją Europoje.

kokios pasaulio šalies mokslininkų, 
dirbančių Europoje, grupėms. EMTT turi 
siekti skatinti sveiką konkurenciją 
Europoje ir užtikrins, kad vykdant 
vertinimo procedūras būtų tinkamai 
sprendžiama nesąmoningo lyčių 
diskriminavimo problema.

Or. en

Pagrindimas

Moterų ir vyrų skaičiaus pusiausvyra turi būti užtikrinama atliekant vertinimo procedūras, 
kadangi labai tikėtina, kad tai padės padidinti moterų, dalyvaujančių mokslo veikloje, skaičių.

Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EMTT turi skirti ypatingą dėmesį paramai 
pažangiems pradedantiems mokslo 
darbuotojams, siekiant palengvinti 
perėjimą prie nepriklausomų mokslinių 
tyrimų, teikiant tinkamą paramą kritiniame 
etape, kai jie buria ir tvarko savo mokslinių 
tyrimų grupę ar programą.

EMTT turi skirti ypatingą dėmesį paramai 
pažangiems pradedantiems mokslo 
darbuotojams, siekiant palengvinti 
perėjimą prie nepriklausomų mokslinių 
tyrimų, teikiant tinkamą paramą kritiniame 
etape, kai jie buria ir tvarko savo mokslinių 
tyrimų grupę ar programą. Taip pat gali 
būti remiamas mokslo darbuotojų 
grįžimas ir reintegracija pasibaigus 
Europos mokslinių tyrimų tarybos 
finansavimo laikotarpiui, visų pirma 
kartu vykdant programą „Europos 
mokslinių tyrimų katedros“. 

Or. en

Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslo darbuotojai 

Todėl iki 2020 m. EMTT turi siekti tokių 
rezultatų: geriausi mokslo darbuotojai 
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dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir naujoviškų technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti pastebimo jos finansuojamų 
pažangiausių mokslo darbuotojų ne iš 
Europos, kuriuos ji remia, skaičiaus 
išaugimo ir konkretaus institucinės 
praktikos ir nacionalinės politikos, skirtų 
remti geriausius mokslo darbuotojus, 
pagerėjimo.

dalyvaus EMTT konkursuose; EMTT 
finansavimas tiesiogiai paskatins 
aukščiausios kokybės mokslinius leidinius 
ir naujoviškų technologijų bei idėjų 
pateikimą rinkai ir pritaikymą; be to, 
EMTT labai prisidės prie to, kad Europoje 
būtų sukurta patrauklesnė erdvė 
geriausiems pasaulio mokslininkams. Visų 
pirma, EMTT turi siekti: juntamo Sąjungos 
dalies padidėjimo tarp pasaulio dažniausiai 
cituojamų 1 proc. leidinių. Be to, EMTT 
turi siekti jos finansuojamų pažangiausių 
mokslo darbuotojų ne iš Europos, kuriuos 
ji remia, skaičiaus išaugimo, taip pat 
pažangių mokslo darbuotojų moterų 
skaičiaus žymaus padidėjimo, ir 
konkretaus institucinės praktikos ir 
nacionalinės politikos, skirtų remti 
geriausius mokslo darbuotojus, pagerėjimo.

Or. en

Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ateities ir kuriamos technologijos (angl. 
FET, Future and Emerging technolgoies)

2. Ateities ir kuriamos mokslo šakos bei
technologijos (angl. FEST, Future and 
Emerging Sciences and Technologies)

Or. en

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

Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 

Konkretus tikslas yra skatinti mažai tirtų 
sričių mokslinius tyrimus, kurie suteiktų 
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pamatais tyrinėjant naujas ir labai 
rizikingas idėjas. Teikiant lanksčią paramą 
skirtingo masto į tikslus orientuotiems ir 
skirtingas disciplinas apimantiems 
moksliniams tyrimams ir priimant naujas 
mokslinių tyrimų praktikos kryptis 
siekiama nustatyti ir išnaudoti ilgalaikę 
naudą piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei teikiančias galimybes.

Europos mokslo ir technologijų srityje 
naujų galimybių. Teikiant lanksčią paramą 
įvairaus masto į tikslus orientuotiems ir 
tarpdalykiniams moksliniams tyrimams ir 
priimant naujas mokslinių tyrimų praktikos 
kryptis siekiama nustatyti ir išnaudoti 
ilgalaikę naudą piliečiams, ekonomikai ir 
visuomenei teikiančias galimybes.

Or. en

Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.1 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal programą FEST bus propaguojama 
kompetencija – bus vykdomi bendri 
projektai, orientuoti į mažai tirtų sričių 
mokslinius tyrimus, susijusius su ateities 
ir kuriamų mokslo šakų bei technologijų 
galimybėmis. Programa FEST aprėpia 
visus bendrus mažai tirtų sričių 
mokslinius tyrimus (nuo pagrindinių 
mažai tirtų mokslo sričių iki 
technologinių mažai tirtų sričių pokyčių) 
ir pagal ją skatinamas tarpvalstybinis 
bendradarbiavimas nuo labai ankstyvų
mokslinio tyrimo etapų ir vėlesniuose 
etapuose – tai sukurs Sąjungos pridėtinę 
vertę vykdant šiuolaikinius mokslinius 
tyrimus mažai tirtose srityse ir padės 
sukurti bendrą pažangių mokslinių tyrimų 
kritinę masę visoje Europoje.

Or. en

Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
chemija, žemės sistemų mokslai, medžiagų 
tyrimai, neurologija ir kognityvistika, 
socialiniai mokslai ar ekonomika), ir taip 
pat meno ir humanitarinių mokslų srityje. 
Tam reikia ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

Radikalūs transformacinio poveikio 
pasikeitimai vis dažniau yra susiję su 
intensyviu tarpdalykiniu bendradarbiavimu 
mokslo ir technologijų srityje (pavyzdžiui, 
informacija ir komunikacija, biologija, 
chemija, matematika, žemės sistemų 
mokslai, medžiagų tyrimai, neurologija ir 
kognityvistika, socialiniai mokslai ar 
ekonomika), ir taip pat meno ir 
humanitarinių mokslų srityje. Tam reikia 
ne tik kompetencijos mokslo ir 
technologijų srityje, bet ir naujo požiūrio ir 
naujų labai įvairių ryšių tarp suinteresuotų 
moksliniais tyrimais asmenų.

Or. en

Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors kaip kurios idėjos gali būti vystomos 
smulkiu mastu, kitos gali kelti tiek 
problemų, kad joms spręsti reikia sujungtų 
ir ilgalaikių pastangų. Stipriausios 
ekonomikos pasaulio šalys tai pripažino, 
ir pasaulinė konkurencija didėja, siekiant 
nustatyti ir plėtoti atsirandančias 
technologines galimybes dar netyrinėtose 
srityse, o tai gali padaryti didelį poveikį 
inovacijoms ir suteikti daug naudos 
visuomenei. Veiksmingumo tikslais šios 
veiklos rūšys turi būti greitai išplėtotos 
dideliu mastu, sujungiant programas
Europos, nacionaliniu ir regioniniu 
lygmenimis, siekiant bendrų tikslų tam, 
kad būtų sukurta kritinė masė, skatinama 
sąveika ir būtų pasiekti optimaliausi 
pelningumo rezultatai.

Nors kai kurios idėjos gali būti vystomos 
smulkiu mastu, kitos gali kelti tiek 
problemų, kad joms spręsti reikia sujungtų 
ir ilgalaikių pastangų. Veiksmingumo 
tikslais šios veiklos rūšys turi būti greitai 
išplėtotos dideliu mastu, sujungiant 
programas Europos, nacionaliniu ir 
regioniniu lygmenimis, siekiant bendrų 
tikslų tam, kad būtų sukurta kritinė masė, 
skatinama sąveika ir būtų pasiekti 
optimaliausi pelningumo rezultatai.

Or. en
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Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.3 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienai veiklai reikia apibrėžti 
atitinkamą atvirumo ir skirtingų temų, 
bendruomenių ir finansavimo 
struktūrizavimo lygmenų derinį, kad būtų 
galima optimaliai siekti nustatytų tikslų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 2 punkto 2.3 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 60 proc. FEST išteklių bus skirta 
bendriems mažai tirtų sričių moksliniams 
tyrimams, atliekamiems visose srityse, 
vadovaujantis principu „iš apačios į 
viršų“. Tačiau ne daugiau nei 25 proc. 
išteklių bus sutelkta į kelių sudėtingų 
FEST pavyzdinių iniciatyvų vykdymą.
FEST valdančioji taryba, kurią sudaro 
aukščiausios reputacijos ir atitinkamos 
kompetencijos mokslininkai ir inžinieriai, 
užtikrinantys mokslinių tyrimų sričių 
įvairovę ir veikiantys pagal savo asmeninę 
kompetenciją, padeda Komisijai ir teikia 
jai konsultacijas bendros mokslinės FEST 
veiksmų strategijos klausimais, darbo 
programos parengimo ir kvietimų teikti 
pasiūlymus kriterijų nustatymo 
klausimais, taip pat konkrečių temų, 
susijusių su programomis „FEST 
Proactive“ ir „FEST Flagships“, 
nustatymo klausimu.
Atliekant FEST projektų vertinimą bus 
laikomasi itin griežtų kriterijų, taikytinų 
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mokslinei ir technologinei kompetencijai.

Or. en

Pagrindimas

Nors FEST pavyzdinės iniciatyvos yra svarbios Europai, joms neturi būti skiriama pernelyg 
daug lėšų. Daug lėšų turi būti skiriama bendriems vadovaujantis metodu „iš apačios į viršų“ 
vykdomiems mažai tirtų sričių moksliniams tyrimams, nes labai tikėtina, kad jie gali padėti 
pasiekti su FEST susijusius tikslus. Minėtomis ypatybėmis pasižyminti FEST valdančioji 
taryba neabejotinai pagerins bendrus rezultatus, kurių tikimasi iš FEST, ir tikrai padidins 
bendrą paramą šiam konkrečiam tikslui. Pažanga turi būti atskiras FEST vertinimo kriterijus, 
remiantis Europos mokslinių tyrimų tarybos pavyzdžiu.

Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. „Marie Curie“ veiksmai 3. „Marie Sklodowska-Curie“ veiksmai

Or. en

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

Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti optimalią 
plėtrą ir dinamišką Europos intelektualinio
kapitalo panaudojimą, siekiant sukurti
naujus įgūdžius bei inovacijas ir taip 
visiškai išnaudoti Europos potencialą 
visuose sektoriuose ir regionuose.

Konkretus tikslas yra užtikrinti optimalią 
plėtrą ir dinamišką Europos intelektualinio 
kapitalo panaudojimą, siekiant plėtoti
naujus įgūdžius ir sukaupti naujas žinias 
bei sukurti naujas inovacijas ir taip 
visiškai išnaudoti Europos potencialą 
visuose sektoriuose ir regionuose.

Or. en
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Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.1 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant judumo programas bus 
užtikrinamas vyrų ir moterų lygių 
galimybių veiksmingumas ir į jas bus 
įtrauktos konkrečios priemonės mokslo 
darbuotojų moterų judumo kliūtims 
pašalinti.

Or. en

Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesnė „Marie Curie“ veiksmų plėtra 
labai paskatins Europos mokslinių tyrimų 
erdvės plėtrą. Atsižvelgiant į visoje 
Europoje veikiančią konkurencingą 
finansavimo sistemą, „Marie Curie“ 
veiksmai paskatins naujų kūrybingų ir 
naujoviškų mokymų sukūrimą, kaip 
pramonės srities doktorantūra, įtraukiant 
švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų 
sričių atstovus, kurie turės konkuruoti 
pasaulio mastu dėl aukštos kompetencijos 
reputacijos. Teikiant Sąjungos finansavimą 
geriausioms mokslinių tyrimų ir mokymo 
programoms pagal novatoriškos 
doktorantūros principus Europoje, šie 
veiksmai taip pat skatins platesnio masto 
sklaidą ir susidomėjimą judant 
struktūriškesnio doktorantūros mokymo 
link.

Tolesnė „Marie Curie“ veiksmų plėtra 
labai paskatins Europos mokslinių tyrimų 
erdvės plėtrą. Atsižvelgiant į visoje 
Europoje veikiančią konkurencingą 
finansavimo sistemą, „Marie Curie“ 
veiksmai paskatins naujų kūrybingų ir 
naujoviškų mokymų sukūrimą, kaip 
jungtinės ar kelių sričių doktorantūros 
studijos, pramonės srities doktorantūra, 
įtraukiant švietimo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sričių atstovus, kurie turės 
konkuruoti pasaulio mastu dėl aukštos 
kompetencijos reputacijos. Teikiant 
Sąjungos finansavimą geriausioms 
mokslinių tyrimų ir mokymo programoms 
pagal novatoriškos doktorantūros principus 
Europoje, šie veiksmai taip pat skatins 
platesnio masto sklaidą ir susidomėjimą 
judant struktūriškesnio doktorantūros 
mokymo link.

Or. en
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Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Marie Curie“ finansavimas taip pat bus 
suteikiamas patyrusių mokslo darbuotojų ir
inžinierių laikinam judumui iš viešųjų 
institucijų į privatųjį sektorių ir atvirkščiai, 
taip skatinant ir remiant universitetus, 
mokslinių tyrimų centrus ir įmones 
bendradarbiauti Europos ir tarptautiniu 
lygmeniu. Nusistovėjusios, skaidrios ir 
teisingos vertinimo sistemos pagalba 
„Marie Curie“ nustatys aukšto lygio 
mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 
talentus tarptautiniame konkurse, kurio 
prestižas suteiks mokslo darbuotojams 
motyvaciją siekti karjeros Europoje.

„Marie Curie“ finansavimas taip pat bus 
suteikiamas pradedančiųjų ir patyrusių 
mokslo darbuotojų ir inžinierių laikinam 
judumui iš viešųjų institucijų į privatųjį 
sektorių ir atvirkščiai, taip skatinant ir 
remiant universitetus, mokslinių tyrimų 
centrus ir įmones bendradarbiauti Europos 
ir tarptautiniu lygmeniu. Nusistovėjusios, 
skaidrios ir teisingos vertinimo sistemos 
pagalba „Marie Curie“ nustatys aukšto 
lygio mokslinių tyrimų ir inovacijų srities 
talentus tarptautiniame konkurse, kurio 
prestižas suteiks mokslo darbuotojams 
motyvaciją siekti karjeros Europoje.

Or. en

Pagrindimas

Būtų naudinga įtraukti į šią veiklą pradedančiuosius mokslo darbuotojus, kurie, pavyzdžiui, 
būtų įdarbinami trupam laikotarpiui ir galėtų dalyvauti specializuoto mokymo veikloje.

Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra teikti aukštos 
kokybės ir novatorišką mokymą 
pradedantiems mokslo darbuotojams, 
turintiems aukštesnį nei bakalauras
laipsnio išsilavinimą, per tarpdalykinius 
projektus, ar doktorantūros programas, 
kuriose dalyvauja universitetai, mokslinių 
tyrimų institucijos, verslas, MVĮ ir kiti 
socialiniai-ekonominiai veikėjai iš 
skirtingų valstybių. Tai pagerins karjeros 
galimybes jauniems aukštesnį nei 
bakalauro laipsnio išsilavinimą turintiems 
mokslo darbuotojams viešajame ir 

Pagrindinė veikla yra teikti aukštos 
kokybės ir novatorišką mokymą 
pradedantiems mokslo darbuotojams, 
turintiems aukštesnį nei bakalauro laipsnio 
išsilavinimą, per tarpdalykinius projektus, 
ar doktorantūros programas, kurios padeda 
mokslininkams parengti savo mokslinių 
tyrimų programas ir kuriose dalyvauja 
universitetai, mokslinių tyrimų institucijos, 
įmonės, MVĮ ir kiti socialiniai-ekonominiai 
subjektai iš skirtingų valstybių. Tai sukurs 
ir pagerins karjeros galimybes jauniems 
aukštesnį nei bakalauro laipsnio 
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privačiajame sektoriuose. išsilavinimą turintiems mokslo 
darbuotojams viešajame ir privačiajame 
sektoriuose.

Or. en

Pagrindimas

Reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp mokslinio tyrimo tikslo ir tinkamo konsultavimo 
sistemos. 

Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio b dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla yra skatinti patyrusius 
mokslo darbuotojus gerinti arba tobulinti 
savo įgūdžius per judumą, atveriant kelią 
patrauklioms karjeros galimybėms 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
centruose, verslo įmonėse, MVĮ ir kitose 
socialinėse ekonominėse grupėse Europoje 
ir už jos ribų. Taip pat turėtų būti remiamos 
galimybės pratęsti mokslo darbuotojo 
karjerą po pertraukos.

Pagrindinė veikla yra skatinti patyrusius 
mokslo darbuotojus gerinti arba tobulinti 
savo įgūdžius per judumą, atveriant kelią 
patrauklioms karjeros galimybėms 
universitetuose, mokslinių tyrimų 
centruose, verslo įmonėse, MVĮ ir kitose 
socialinėse ekonominėse grupėse Europoje 
ir už jos ribų, suteikiant mokslo 
darbuotojams galimybę mokytis ir įgyti 
naujų žinių trečiųjų šalių aušto lygio 
mokslinių tyrimų organizacijose, o po to 
grįžti. Taip pat turėtų būti remiamos 
galimybės pratęsti mokslo darbuotojo 
karjerą po pertraukos.

Or. en

Pagrindimas

Suteikus mokslo darbuotojams galimybę baigus studijas trečiojoje šalyje sugrįžti, pagerėtų 
Europos žmogiškojo kapitalo padėtis mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinė veikla vykdoma pasitelkiant Pagrindinė veikla vykdoma pasitelkiant 
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bendro finansavimo mechanizmą, siekiant 
skatinti regionines, nacionalines ir 
tarptautines organizacijas kurti naujas 
programas ir sudaryti sąlygas tarptautiniam 
ir tarpsektoriniam mokymui, judumui ir 
karjerai egzistuojančiose programose. Tai 
padidins mokslo darbuotojų mokymų 
kokybę Europoje visais karjeros etapais, 
įskaitant doktorantūrą, paskatins laisvą 
mokslinių tyrimų darbuotojų ir mokslinių 
žinių judėjimą Europoje, sudarys sąlygas 
patrauklioms mokslinių tyrimų karjeroms: 
sudarys atviras įdarbinimo ir palankias 
darbo sąlygas, suteiks paramą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srities 
bendradarbiavimui tarp universitetų, 
mokslinių tyrimų institucijų ir įmonių, taip 
pat suteiks paramą bendradarbiavimui su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis.

bendro finansavimo mechanizmą, siekiant 
skatinti regionines, nacionalines ir 
tarptautines organizacijas kurti naujas 
programas ir sudaryti sąlygas tarptautiniam 
ir tarpsektoriniam mokymui, judumui ir 
karjerai egzistuojančiose programose. Tai 
padidins mokslo darbuotojų mokymų 
kokybę Europoje visais karjeros etapais, 
įskaitant doktorantūrą, paskatins laisvą 
mokslinių tyrimų darbuotojų ir mokslinių 
žinių judėjimą Europoje, sudarys sąlygas 
patrauklioms mokslinių tyrimų karjeroms: 
sudarys atviras įdarbinimo ir palankias 
darbo sąlygas, suteiks paramą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srities 
bendradarbiavimui tarp universitetų, 
mokslinių tyrimų institucijų ir įmonių, taip 
pat suteiks paramą bendradarbiavimui su 
trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis 
organizacijomis. Ypač daug dėmesio 
turėtų būti skiriama lyčių lygybei ir 
struktūriniams pokyčiams.

Or. en

Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 3 punkto 3.3 papunkčio e dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tikslai yra stebėti pažangą; nustatyti
„Marie Curie“ veiksmų trūkumus ir 
padidinti jų poveikį. Šiuo atžvilgiu reikia 
sukurti rodiklius ir analizuoti duomenis, 
susijusius su mokslo darbuotojų judumu, 
įgūdžiais ir karjera, siekiant sąveikos ir 
glaudaus bendradarbiavimo su politinės 
paramos veiksmais mokslo darbuotojų, jų 
darbdavių ir finansuotojų atžvilgiu pagal 
konkretų tikslą „Integracinė, inovacijas 
diegianti ir saugi visuomenė“. Šia veikla 
taip pat siekiama didinti informuotumą, 
padedant suvokti mokslo darbuotojų 
karjeros reikšmę ir patrauklumą, platinant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatus, 

Tikslai yra stebėti pažangą ir nustatyti 
„Marie Curie“ veiksmų trūkumus bei 
kliūtis ir padidinti jų poveikį. Šiuo 
atžvilgiu reikia sukurti rodiklius ir 
analizuoti duomenis, susijusius su mokslo 
darbuotojų judumu, įgūdžiais ir karjera, 
taip pat su lyčių lygybe, siekiant sąveikos 
ir glaudaus bendradarbiavimo su politinės 
paramos veiksmais mokslo darbuotojų, jų 
darbdavių ir finansuotojų atžvilgiu pagal
konkretų tikslą „Atsakingai vykdomi 
moksliniai tyrimai ir diegiamos 
inovacijos“. Šia veikla taip pat siekiama 
didinti informuotumą, padedant suvokti 
mokslo darbuotojų karjeros reikšmę ir 
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susijusius su „Marie Curie“ veiksmais 
remiamu darbu.

patrauklumą, platinant mokslinių tyrimų ir 
inovacijų rezultatus, susijusius su „Marie 
Curie“ veiksmais remiamu darbu. Į ją taip 
pat įtraukiamos konkrečios priemonės, 
kuriomis siekiama pašalinti moterų 
judumo kliūtis.

Or. en

Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuolaikinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūra tampa vis sudėtingesnė ir 
brangesnė, dažnai reikalauja skirtingų 
įrengimų, paslaugų ir duomenų šaltinių 
integracijos ir didelio masto tarptautinio 
bendradarbiavimo. Nė viena šalis neturi 
pakankamai išteklių visai mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai, kurios jai reikia, remti. 
Europos požiūris į mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą pastaraisiais metais labai 
pasikeitė, įgyvendinant EMTIS gaires 
infrastruktūrai, integruojant ar diegiant 
nacionalinę mokslinių tyrimų įrangą ir 
plėtojant elektroninę infrastruktūrą kaip 
Europos skaitmeninių mokslinių tyrimų 
erdvės pagrindą. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų tinklai Europoje stiprina jos 
žmogiškąjį kapitalą teikdami naujai mokslo 
darbuotojų ir inžinierių kartai pasaulinio 
lygio mokymus ir skatindami tarpdalykinį 
bendradarbiavimą.

Šiuolaikinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūra tampa vis sudėtingesnė ir 
brangesnė, dažnai reikalauja skirtingų 
įrengimų, paslaugų ir duomenų šaltinių 
integravimo ir didelio masto tarptautinio 
bendradarbiavimo. Nė viena šalis neturi 
pakankamai išteklių visai mokslinių tyrimų 
infrastruktūrai, kurios jai reikia, remti, 
todėl pranašumą turi sukurtos Europos 
mokslinių tyrimų infrastruktūros, kurios 
per pastaruosius keturiasdešimt metų tapo 
puikiu pavyzdžiu, kaip galima sutelkti 
išteklius ir parodyti bendro požiūrio 
pridėtinę vertę. Europos požiūris į 
mokslinių tyrimų infrastruktūrą 
pastaraisiais metais labai pasikeitė, 
įgyvendinant EMTIS gaires infrastruktūrai, 
integruojant ar diegiant nacionalinę 
mokslinių tyrimų įrangą ir plėtojant 
elektroninę infrastruktūrą kaip atviros ir 
našios Europos skaitmeninių mokslinių 
tyrimų erdvės pagrindą. Mokslinių tyrimų 
infrastruktūrų tinklai Europoje stiprina jos 
žmogiškąjį kapitalą teikdami naujai mokslo 
darbuotojų ir inžinierių kartai pasaulinio 
lygio mokymus ir skatindami tarpdalykinį 
bendradarbiavimą.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu pabrėžti sukauptą bendradarbiavimo patirtį šioje srityje, kuria naudojantis visoje 
Europoje buvo sukurta mokslinių tyrimų infrastruktūra, kuri yra gerai žinoma ir turi gerą 
vardą visame pasaulyje.

Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros naudojimas Sąjungos 
lygmeniu labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Nors 
valstybės narės išlaiko pagrindinį vaidmenį 
plėtojant ir finansuojant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, Sąjungos vaidmuo labai 
svarbus, remiant Sąjungos lygmens 
infrastruktūrą, skatinant naujos įrangos 
atradimą, sudarant sąlygas naudotis 
nacionaliniais ir Europos infrastruktūros 
objektais ir užtikrinant, kad regioninė, 
nacionalinė, Europos ir tarptautinė politika 
būtų nuosekli ir veiksminga. Svarbu ne tik 
išvengti veiklos kartojimosi ir sutelkti bei 
racionaliai panaudoti įrangą, bet ir sutelkti 
išteklius, kad Sąjunga taip pat galėtų įgyti 
ir valdyti pasaulinio lygmens mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą.

Tolesnė plėtra ir platesnis mokslinių tyrimų 
infrastruktūros naudojimas Sąjungos 
lygmeniu labai prisidės prie Europos 
mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Nors 
valstybės narės išlaiko pagrindinį vaidmenį 
plėtojant ir finansuojant mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, Sąjungos vaidmuo labai 
svarbus, remiant Sąjungos lygmens 
infrastruktūrą, kaip antai koordinuojant 
skirtingų Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros elementų veiklą, skatinant 
naujos įrangos atradimą, sudarant sąlygas 
naudotis nacionaliniais ir Europos 
infrastruktūros objektais ir užtikrinant, kad 
regioninė, nacionalinė, Europos ir 
tarptautinė politika būtų nuosekli ir 
veiksminga. Svarbu ne tik išvengti veiklos 
kartojimosi ir sutelkti bei racionaliai 
panaudoti įrangą, bet ir sutelkti išteklius, 
kad Sąjunga taip pat galėtų įgyti ir valdyti 
pasaulinio lygmens mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą.

Or. en

Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.2 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl informacinių ir ryšių technologijų 
(IRT) mokslo srityje įvyko tam tikrų 
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pokyčių – buvo sudarytos sąlygos 
bendradarbiauti nuotoliniu būdu, 
masiškai apdoroti duomenis, atlikti 
bandymus taikant „in silico“ metodą ir 
naudotis nuotoliniais ištekliais. 
Mokslinius tyrimus vis dažniau imta 
vykdyti tarpvalstybiniu mastu, jie vis 
dažniau tampa tarpdalykiniai, o tam 
reikia naudotis IRT infrastruktūra, kuri 
neapsiriboja viena valstybe, kaip ir pats 
mokslas. Todėl tikslinga 35 proc. šiam 
konkrečiam tikslui numatyto biudžeto 
skirti e. infrastruktūros moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į svarbų IRT vaidmenį šiuolaikinio mokslo plėtros ir inovacijų srityje, reikia 
nustatyti būtiną paramos šios srities infrastruktūrai dydį.

Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama užtikrinti EMTIS įgyvendinimą 
ir veikimą bei kitų pasaulinio lygmens 
mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą, 
įskaitant regioninių partnerių įrangos 
plėtrą; taip pat įdiegti ir suteikti prieigą prie 
nacionalinių mokslinių tyrimų 
infrastruktūros; kurti, panaudoti ir plėtoti 
elektroninės infrastruktūros veiklą.

Siekiama užtikrinti EMTIS įgyvendinimą 
ir veikimą bei kitų pasaulinio lygmens 
mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą, 
įskaitant regioninių partnerių įrangos, 
atitinkančios Europos interesus, plėtrą, 
taip pat tarpvalstybinę prieigą prie 
pasaulinio lygio standartus atitinkančios 
Europos mokslinių tyrimų 
infrastruktūros; taip pat įdiegti ir suteikti 
tarpvalstybinę prieigą prie nacionalinių 
mokslinių tyrimų infrastruktūros; kurti, 
panaudoti ir plėtoti elektroninės 
infrastruktūros veiklą, siekiant užtikrinti 
pirmavimą pasaulyje tinklų kūrimo, 
kompiuterinių išteklių ir mokslinių 
duomenų požiūriu.

Or. en
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Pagrindimas

Didelė mokslinių tyrimų infrastruktūros dalis paskirstyta keliose valstybėse narėse, o 
pagrindinės šios infrastruktūros įgyvendinimo išlaidos bus finansuojamos nacionalinėmis 
lėšomis. Bus labai svarbu skirti ES finansavimą tarpvalstybiniams elementams, kad jie kurtų 
Europos pridėtinę vertę.

Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio b dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama, kad mokslinių tyrimų 
infrastruktūra anksti perimtų technologijas, 
skatinti tyrimų ir plėtros partnerystes, 
palengvinti mokslinių tyrimų 
infrastruktūros pramoninį panaudojimą ir 
skatinti inovacijų diegimo grupių kūrimąsi. 
Šią veikla taip pat remiamas mokslinių 
tyrimų infrastruktūrą valdančių ir 
administruojančių darbuotojų mokymas ir 
(arba) mainai.

Siekiama, kad mokslinių tyrimų 
infrastruktūra anksti perimtų ar plėtotų
technologijas, skatinti tyrimų ir plėtros 
partnerystes, palengvinti mokslinių tyrimų 
infrastruktūros pramoninį panaudojimą ir 
skatinti inovacijų diegimo grupių kūrimąsi. 
Šia veikla taip pat remiamas mokslinių 
tyrimų infrastruktūra besinaudojančių, ją
valdančių ir administruojančių darbuotojų 
švietimas ir mokymas ir (arba) mainai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu darbuotojų judumas tarp Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros elementų yra 
labai mažas ir vyksta vadovaujantis individualiais, ad hoc sprendimais. Darbuotojų judumas 
taps daug aktyvesnis pradėjus vykdyti numatytą programą, skirtą vyresniesiems darbuotojams 
ir projektų vadovams.

Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama remti partnerystes tarp 
atitinkamų politinių sprendimų priėmėjų ir 
finansavimo institucijų, orientacines ir 
stebėsenos priemones dėl sprendimų 
priėmimo ir taip pat tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklą.

Siekiama remti partnerystes tarp 
atitinkamų politinių sprendimų priėmėjų ir 
finansavimo institucijų, orientacines ir 
stebėsenos priemones dėl sprendimų 
priėmimo ir taip pat tarptautinio 
bendradarbiavimo veiklą. Remiama 
Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros 
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tarptautinių ryšių veikla ir teikiamos 
konsultacijos rengiant Europos strategiją, 
susijusią su tarptautiniu 
bendradarbiavimu mokslinių tyrimų 
srityje.

Or. en

Pagrindimas

Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros subjektai yra sukaupę daug specialiųjų žinių 
tarptautinio bendradarbiavimo atitinkamose savo veiklos srityse klausimais, todėl remiantis 
šiomis žiniomis turėtų būti nustatomi prioritetai tam tikrose srityse rengiant ES tarptautinio 
bendradarbiavimo strategijas, susijusias su moksliniais tyrimais.

Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. PAŽANGOS SKLEIDIMAS IR 
DALYVIŲ SKAIČIAUS DIDINIMAS
4a.1 Konkretus tikslas
Konkretus tikslas yra visapusiškai 
išnaudoti Europos talentų potencialą ir 
užtikrinti, kad inovacijomis grindžiamos 
ekonomikos nauda būtų padidinta ir 
tinkamai paskirstyta visose Europos 
Sąjungos šalyse, regionuose ir visiems jos 
piliečiams.
Kalbant apie Sąjungos mokslinių tyrimų 
ir technologinės plėtros politikos tikslus, 
SESV aiškiai teigiama, kad „Sąjunga 
visoje Sąjungoje skatina įmones, įskaitant 
mažąsias ir vidutines, mokslinių tyrimų 
centrus ir universitetus plėsti aukšto lygio 
mokslinius tyrimus ir tobulinti 
technologijas“.
Iš tikrųjų, ilgai svarbus Sąjungos politikos 
tikslas buvo užtikrinti, su moksliniais 
tyrumais ir inovacijomis susijusi veikla 
būtų smarkiai plečiama visose valstybėse 
narėse. Tačiau nepaisant pastaruoju metu 
atsiradusios tendencijos susieti atskirų 
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valstybių narių inovacijų veiklą, 27 ES 
valstybėse narėse vis dar esama didelių 
skirtumų, kaip nurodyta 2011 m. 
Inovacijų sąjungos rezultatų suvestinėje. 
Be to, dėl dabartinės finansų krizės 
sumažinus nacionalinius biudžetus kyla 
grėsmė, kad atotrūkis tarp inovacijų 
srityje pirmaujančių šalių ir inovacijų 
srityje atsiliekančių šalių padidės.
Pagrindimas ir Sąjungos pridėtinė vertė
Siekiant, kad Europoje būtų daroma 
pažanga kuriant tvarią, integracinę ir 
pažangią visuomenę, reikia kuo geriau 
pasinaudoti Sąjungoje turimais tyrimų 
duomenimis ir neatskleistomis mokslinių 
tyrimų ir inovacijų srities galimybėmis. 
Tai – tikras Europos Sąjungos uždavinys, 
lemiantis mūsų tarptautinį 
konkurencingumą, ir valstybės narės 
vienos jo negalėtų išspręsti.
Vykdant siūlomą veiklą ugdoma ir 
sujungiama visuose sektoriuose ir 
regionuose padaryta pažanga, taip pat 
pažanga skleidžiama visoje Europos 
mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) 
teritorijoje – tai padės sustiprinti EMTE. 
Veikla bendrais bruožais
Siekiant užtikrinti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų sričiai skiriamo finansavimo 
veiksmingumą, reikia, kad programoje 
„Horizontas 2020“ galėtų dalyvauti 
įvairūs subjektai, įskaitant naujus 
dalyvius, ir kad svarbiausia būtų pažanga, 
nepaisant to, kur ji būtų užtikrinama. Kad 
talentas tobulėtų, jį reikia puoselėti ir 
remti, sudarant galimybę visos Europos 
mokslo darbuotojams ir išradėjams 
pasinaudoti „Horizontas 2020“ 
priemonėmis, tinklais ir finansavimu.
Vykdant tokią veiklą bus siekiama 
išnaudoti kompetencijos galimybes, 
remiant politikos mokymąsi ir tinklų 
kūrimo bei porinius projektus, kuriais 
stiprinami visų valstybių narių ir regionų 
mokslo darbuotojų ir išradėjų ryšiai, taip 
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pat į aiškų mokslinių tyrimų pažangos 
potencialą turinčias institucijas 
pritraukiami žymūs mokslo darbuotojai, 
sutelkiant intelektinės nuosavybės teisių 
(INT) turėtojus ir naudotojus bei didinat 
mokymo galimybes. Siūlomi šie veiksmai:
a) susieti besikuriančius inovacijų srityje 
atsiliekančių valstybių narių ir regionų 
kompetencijos centrus su tarptautiniais 
pirmaujančiais tokiais centrais kitose 
Europos šalyse;
b) paskelbti konkursą dėl fondo 
tarptautiniu mastu konkurencingą veiklą 
vykdantiems mokslinių tyrimų centrams 
sukūrimo sanglaudos regionuose; 
konkurse turėtų dalyvauti komandos, 
kurias sudarytų novatoriški, bet mažiau 
išsivysčiusių regionų kompetencijos 
centrai ir tarptautiniu mastu pripažinti 
kompetencijos centrai iš kitų Europos 
šalių;
c) sukurti programą „Europos mokslinių 
tyrimų katedros“ įkūrimą, kad išskirtiniai 
mokslininkai būtų pritraukti į institucijas, 
turinčias didelį potencialą pasiekti didelės 
pažangos, kad jie padėtų šioms 
institucijoms atskleisti savo potencialą ir 
sukurti vienodas sąlygas moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms Europos 
mokslinių tyrimų erdvėje.
d) pripažinti teigiamai įvertintų pasiūlymų 
dėl dalyvavimo Europos mokslinių tyrimų 
tarybos, „Marie Sklodowska-Curie“ ar 
bendruose projektuose, kuriems nebuvo 
skirtas finansavimas dėl riboto biudžeto,
pažangumą;
e) pripažinti įvykdytų projektų 
pažangumą, siekiant palengvinti tolesnių 
veiksmų (pvz., bandomiesiems, 
demonstraciniams projektams ar 
mokslinių tyrimų rezultatų integravimui) 
finansavimą iš nacionalinių ar regioninių 
išteklių;
f) teikti Europos mokslinių tyrimų tarybos 
skiriamas išmokas sugrįžtantiems mokslo 
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darbuotojams tiems mokslo darbuotojams, 
kurie dirba ne ES šalyje, bet nori dirbti 
Europoje, arba tiems mokslo 
darbuotojams, kurie jau dirba ES, bet 
nori persikelti į mažiau išsivysčiusį 
regioną;
g) ne mažiau kaip 15 proc. veiklai pagal 
prioritetus „Pramonės pirmavimas“ ir
„Visuomenės uždaviniai“ skirto biudžeto 
skirti finansinei paramai, kuri būtų 
teikiama papildomiems susitarimams, 
kuriuos sudaro bendrų mokslinių tyrimų 
projektų organizacijos gavėjos ir kiti 
subjektai bei organizacijos, įsisteigę 
daugiausia ne tose šalyse, kurios tiesiogiai 
dalyvauja projektuose, siekiant 
konkretaus tikslo palengvinti mokymosi 
galimybes (būtent doktorantams ir 
daktaro laipsnį turintiems darbuotojams); 
h) sustiprinti veiksmingus tinklus, siekiant 
sukurti aukštos kokybės institucinius 
tinklus mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srityje. ypatingas dėmesys bus skiriamas 
SĄNAUDOMS, siekiant skatinti veikla, 
kurią vykdant visoje Europoje būtų 
nustatomi ir sujungiami pažangos židiniai 
(aukštos kokybės mokslo bendruomenės ir 
pradedantieji tyrėjai);
i) sukurti specialius mokomuosius 
mechanizmus, kuriais naudojantis būtų 
galima sužinoti, kaip dalyvauti 
programoje „Horizontas 2020“, 
visapusiškai išnaudojant esamus tinklus, 
kaip antai nacionalinius informacijos 
centrus;
j) suteikti galimybę pasinaudoti 
doktorantūros ir daktaro laipsnį turinčių 
mokslo darbuotojų stipendijomis, taip pat 
specializuotų mokymų stipendijomis, 
skirtomis inžinieriams, kad būtų galima 
įvertinti visą tarptautinę mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą Europoje, įskaitant 
priklausančią tarptautinėms mokslo 
organizacijoms;
k) remti pažangios specializacijos 
strategijų vystymą ir stebėjimą. Politikos 
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rėmimo priemonė bus plėtojama, o 
politikos mokymasis regioniniu lygmeniu 
bus palengvintas atliekant tarptautinį 
tarpusavio vertinimą ir dalijantis 
geriausia patirtimi.
l) sukurti interneto rinką, kurioje būtų 
galima reklamuoti intelektinę nuosavybę, 
siekiant sutelkti intelektinės nuosavybės 
teisių (INT) turėtojus ir naudotojus.

Or. en

Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo I dalies 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. ATSAKINGAI VYKDOMI 
MOKSLINIAI TYRIMAI IR 
DIEGIAMOS INOVACIJOS 
4b.1 Konkretus tikslas
Konkretus tikslas yra užmegzti 
veiksmingą mokslininkų ir visuomenės 
dialogą, rasti naujų gabių žmonių, kurie 
galėtų dirbti mokslo srityje, ir sujungti į 
vieną mokslinę kompetenciją su 
visuomenės informavimu ir atsakomybe.
Dėl sparčios šiuolaikinių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų pažangos iškilo 
svarbių etinių, teisinių ir socialinių 
klausimų, kuriuos sprendžiant būtinas 
stipresnis mokslininkų ir visuomenės 
ryšys ir aktyvesnis abipusis dalyvavimas.
Siekiant surasti tinkamą sprendimą, kaip 
įveikti sunkumus, su kuriais šiuo metu 
kovoja Europa, į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų procesą būtina įtraukti kuo 
daugiau veikėjų. Tradiciškai mokslininkų 
ir visuomenės bendravimas tėra
vienakryptis iš viršaus į apačią – ekspertų 
piliečiams – perduodamas žinių srautas. 
Kuriant atvirą, veiksmingą ir demokratinę 
žinių visuomenę, šis žinių srautas turėtų 
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būti labiau panašus į dvikryptį dialogą, 
kuris apimtų daugiau nei tradicinį 
švietimą mokslo klausimais ir kurį 
plėtojant piliečiai nebūtų laikomi vien 
mokslinių tyrimų rezultatų vartotojais. Šie 
dialogu pagrįsti santykiai be abejo leis 
toliau atsakingiau vykdyti mokslinius 
tyrimus ir diegti naujoves.
ES reikia gabių mokslininkų, kad 
sustiprėtų jos gebėjimas konkuruoti 
pasaulinėje rinkoje. Kad iki 2020 m. 
Europa turėtų milijonu daugiau 
mokslininkų nei dabar ir pavyktų pasiekti 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
intensyvumo tikslą – 3 proc. BVP, 
geriausias Sąjungos jaunimas turėtų 
rinktis mokslinę karjerą; be to, Sąjungai 
reikia įvairialypės darbo jėgos, kurioje 
būtų išsaugota vyrų ir moterų skaičiaus 
pusiausvyra.
Vis dėlto įkalbėti jaunimą rinktis mokslo 
ir technologijų studijas vis sunkiai, todėl 
Europoje vis labiau nerimaujama, kad
daugelis gabių jaunų žmonių nusprendžia 
nesiekti karjeros šiose srityse. Be to, taip 
pat būtina užtikrinti, kad žmonės, kurie 
pasirinko karjerą mokslo ar technologijų 
srityje, neprarastų susidomėjimo ir 
motyvacijos ir galėtų pasinaudoti 
asmeninio tobulėjimo galimybėmis, 
neatsisakydami pasirinktų dalykų studijų.
Be to, labai akivaizdus mokslo srityje 
dirbančių vyrų ir moterų skaičiaus 
skirtumas. Siekiant užtikrinti, kad ES 
finansuojama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa būtų veiksminga ir 
efektyvi, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 
šioje srityje dirba pernelyg mažai moterų 
ir kad mokslinių tyrimų srityje nepaisoma 
lyčių skirtumų.
4b.2 Loginis pagrindas ir Sąjungos 
pridėtinė vertė
Didesnės socialinės ir politinės paramos 
mokslui ir technologijoms poreikio 
klausimas vis svarbesnis visose valstybėse 
narėse, o dėl dabartinės ekonomikos 
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krizės jis tapo dar aktualesnis: 
demokratinėse visuomenėse, kai siekiama, 
kad pirmenybė būtų teikiama viešosioms 
investicijoms į mokslą, būtinas platus 
visuomenės ir politikų – kurie puoselėtų 
tas pačias mokslo vertybes, išmanytų apie 
jo procesus ir pripažintų mokslo indėlį į 
žinojimą, visuomenę ir ekonominę 
pažangą – pritarimas.
Produktyvus ir turiningas mokslininkų ir 
visuomenės dialogas, be abejo, padės 
atsakingiau įgyvendinti mokslinius 
projektus ir plėtoti piliečiams svarbesnes 
politikos strategijas. Įvairialypė Europos 
„natūralioji laboratorija“ ir įvairiose 
žemyno dalyse išryškėjančios skirtingos 
vizijos kuria jos pridėtinę vertę, o dėl to 
įvairių veikėjų dialogas dar svarbesnis.
Be to, skatinant mokslo kultūrą, Europoje 
sustiprės demokratinės ir humanistinės 
vertybės, o tai skatins susidomėjimą 
karjera mokslo ir technologijų srityse. 
Tinkamas Europos mokslo ir technologijų 
sistemos veikimas priklauso nuo gebėjimo 
pritraukti naujų talentų.
4b.3 Plačios veiklos kryptys
Įgyvendinamomis priemonėmis reikėtų 
stengtis pritraukti naujus gabius žmones, 
kad šie rinktųsi mokslo ir technologijų 
studijas Europos akademinėse 
bendruomenėse, taip pat sumažinti ES 
mokslinių tyrimų srityje dirbančių vyrų ir 
moterų skaičiaus skirtumą. Nemažiau 
svarbu stiprinti savo gebėjimus įtraukti 
mokslines ir technologines žinias ir 
metodus į sprendimų priėmimą, kurti 
mechanizmus, kurie suteiktų galimybę 
visuomenei plačiau ir išsamiau įvertinti 
pasirinkimo galimybes, padėti užkirsti 
kelią populistiniams prieš mokslą 
nukreiptiems judėjimams ir užtikrinti, kad 
visuose inovacijų diegimo proceso 
etapuose būtų paisoma etinių ir socialinių 
vertybių.
Vykdant šią veiklą, itin svarbu:
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(a) mokiniams patraukliai pristatyti 
karjeros galimybes mokslo ir technologijų 
srityse bei skatinti darnų mokyklų ir 
mokslinių tyrimų institucijų bendravimą;
(b) užtikrinti lyčių lygybę dviem aspektais: 
lyčių lygybę siekiant karjeros mokslinių 
tyrimų srityje ir kad būtų paisoma lyčių 
skirtumų plėtojant mokslinius tyrimus;
(c) skatinti visuomenės dalyvavimą 
sprendžiant mokslo ir inovacijų 
klausimus; stebėti, kaip piliečiai suvokia 
mokslą ir remti jų dalyvavimą plėtojant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų politiką;
(d) šviesti piliečius moksliniais klausimais 
per formalaus ir neformalaus švietimo 
renginius ir organizuojant mokslinę 
veiklą, būtent mokslo centruose, nes tai 
ypač svarbu kuriant būsimą visuomenę 
kaip darbo jėgą ir kaip demokratijos 
pagrindą;
(e) suteikti galimybę laisvai susipažinti su 
mokslinių tyrimų rezultatais ir 
duomenimis siekiant didinti mokslinę 
kompetenciją ir ekonominį 
konkurencingumą;
(f) plėtoti atsakingai vykdomų mokslinių 
tyrimų ir diegiamų inovacijų valdymą, 
kuriame galėtų dalyvauti visi 
suinteresuotieji subjektai (mokslininkai, 
valdžios institucijos ir pramonės atstovai)
ir kuris priklauso nuo visuomenės 
poreikių ir reikalavimų, bei stebėti jo 
raidą;
(g) gilinti žinias apie su mokslu susijusios 
informacijos perdavimą siekiant padaryti 
mokslininkų, žiniasklaidos priemonių ir 
visuomenės bendravimą veiksmingesnį.

Or. en

Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto devinta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą. Integruotas požiūris, derinių 
skatinimas, jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms 
ir naujoviškam taikymui (pvz. kosmoso, 
transporto, aplinkos, sveikatos ir pan. 
srityse). Todėl dažna DPT ir daug 
galimybių teikiančių technologijų 
tarpusavio sąveika bus lanksčiai panaudota 
kaip svarbus inovacijų šaltinis. Tai 
papildys paramą DPT moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms, kurią gali teikti 
nacionalinės ar regioninės valdžios 
institucijos iš sanglaudos politikos fondų 
lėšų pagal pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Pagrindinis „Pirmavimo kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ 
elementas yra didelio poveikio 
technologijos (DPT), kurios apibrėžiamos 
kaip mikro ir nanoelektronika, fotonika, 
nanotechnologijos, biotechnologijos, 
pažangiosios medžiagos ir pažangiosios 
gamybos sistemos. Šios daug dalykų 
apimančios žinios ir investicijoms imlios 
technologijos apima daug skirtingų 
sektorių ir sudaro sąlygas Europos 
pramonei turėti žymų konkurencinį 
pranašumą ir kurti naujas darbo vietas. 
Integruotas požiūris, derinių skatinimas, 
jungimas ir naudingas DPT 
bendradarbiavimo poveikis įvairiems 
inovacijų ciklams ir vertės grandinėms gali 
duoti daug žadančių mokslinių tyrimų 
rezultatų ir atverti kelią naujoms pramonės 
technologijoms, produktams, paslaugoms, 
taip pat naujoviškam taikymui ir tvariam 
požiūriui (pvz. kosmoso, transporto, 
aplinkos, sveikatos ir pan. srityse). Todėl 
dažna DPT ir daug galimybių teikiančių 
technologijų tarpusavio sąveika bus 
lanksčiai panaudota kaip svarbus inovacijų 
šaltinis. Tai papildys paramą DPT 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurią gali teikti nacionalinės ar regioninės 
valdžios institucijos iš sanglaudos politikos 
fondų lėšų pagal pažangiosios 
specializacijos strategijas.

Or. en

Pagrindimas

Susiklosčius dabartinėms aplinkybėms, itin svarbu, kad būtų kuriamos naujos darbo vietos ir 
didinti Europos konkurencingumą.

Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto dvylikta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmoso sektorius sparčiai vystosi ir 
daugeliui šiuolaikinės visuomenės sektorių 
teikia gyvybiškai svarbią informaciją, 
tenkina visuomenės pagrindinius poreikius, 
sprendžia visuotinius mokslinius klausimus 
ir užtikrina Sąjungos kaip pagrindinio 
veikėjo poziciją tarptautinėje arenoje. 
Kosmoso moksliniai tyrimai yra visos 
kosmose vykdomos veiklos pagrindas, 
tačiau jie šiuo metu vykdomi pagal 
atskiras nacionalines programose kai 
kuriose Sąjungos valstybėse narėse. 
Reikia Europos lygmens koordinavimo ir 
investicijų į kosmoso mokslinius tyrimus, 
(žr. SESV 189 straipsnį) siekiant išlaikyti 
konkurencinį pranašumą, apsaugoti 
Sąjungos kosmoso infrastruktūrą, kaip 
antai „Galileo“, ir išlaikyti būsimą 
Sąjungos vaidmenį kosmoso srityje. Be to, 
naujoviškos vartotojų grandies paslaugos ir 
taikomosios programos, naudojančios iš 
kosmoso gautą informaciją, yra svarbus 
augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinis.

Kosmoso sektorius sparčiai vystosi ir 
daugeliui šiuolaikinės visuomenės sektorių 
teikia gyvybiškai svarbią informaciją, 
tenkina visuomenės pagrindinius poreikius, 
sprendžia visuotinius mokslinius klausimus 
ir užtikrina Sąjungos kaip pagrindinio 
veikėjo poziciją tarptautinėje arenoje. 
Kosmoso moksliniai tyrimai yra visos 
kosmose vykdomos veiklos pagrindas. 
Reikia Europos lygmens koordinavimo ir 
investicijų į kosmoso mokslinius tyrimus, 
(žr. SESV 189 straipsnį) siekiant išlaikyti 
konkurencinį pranašumą, apsaugoti 
Sąjungos kosmoso infrastruktūrą, kaip 
antai „Galileo“, ir išlaikyti būsimą 
Sąjungos vaidmenį kosmoso srityje. To 
reikėtų siekti glaudžiai bendradarbiaujant 
su Europos kosmoso agentūra. Be to, 
naujoviškos vartotojų grandies paslaugos ir 
taikomosios programos, naudojančios iš 
kosmoso gautą informaciją, yra svarbus 
augimo ir darbo vietų kūrimo šaltinis, o jų 
plėtojimas suteikia Sąjungai svarbią 
galimybę.

Or. en

Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Turinio technologijos ir informacijos 
valdymas: skaitmeniniam turiniui ir 
kūrybiškumui skirtos IRT.

(d) Turinio technologijos ir informacijos 
valdymas: skaitmeniniam turiniui, kultūros 
pramonei, įskaitant kultūros paveldą ir 
turizmą, ir kūrybiškumui skirtos IRT.

Or. en
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Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 dalies pirmos pastraipos f a punktas
(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) Kvantinės technologijos: kita IRT 
prietaisų karta, kuriama derinant 
kvantinę fiziką su informatika.

Or. en

Pagrindimas

Kvantinės technologijos yra svarbiausias elementas siekiant sukurti kitos kartos IRT 
prietaisus, derinant kvantinę fiziką ir informatiką. Jos visiškai palaiko naujas kompiuterines 
veiksenas su kokybiniu požiūriu naujais ir sudėtingais algoritmais, remiantis kvantiniais 
principais. Šiuo metu pasiektas kvantinės dinamikos kontrolės lygmuo kartu su galimybe 
projektuoti kvantinę elgseną fizinėse sistemose suteikia galimybę kurti naujas ir dar 
nematytas kompiuterines ir ryšių priemones; taip sukuriama nauja koncepcinė platforma, kuri 
bus galimų naujausių technologijų grupės pagrindas.

Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios šešios pagrindinės veiklos kryptys 
turėtų patenkinti visus poreikius. Poreikiai 
apima pramonės pirmavimą bendrųjų IRT 
pagrįstų sprendimų, produktų ir paslaugų, 
kurių reikia norint išspręsti svarbiausius 
visuomenės uždavinius, srityje bei taikymu 
pagrįstas IRT mokslinių tyrimų ir inovacijų 
darbotvarkes, kurios bus remiamos kartu 
veikla, skirta atitinkamam visuomenės 
uždaviniui spręsti.

Šios septynios pagrindinės veiklos kryptys 
turėtų patenkinti visus poreikius. Poreikiai 
apima pramonės pirmavimą bendrųjų IRT 
pagrįstų sprendimų, produktų ir paslaugų, 
kurių reikia norint išspręsti svarbiausius 
visuomenės uždavinius, srityje bei taikymu 
pagrįstas IRT mokslinių tyrimų ir inovacijų 
darbotvarkes, kurios bus remiamos kartu 
veikla, skirta atitinkamam visuomenės 
uždaviniui spręsti.

Or. en

Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 1.1.3 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios šešios veiklos kryptys taip pat apima 
konkrečią IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, pvz., didelio masto 
eksperimentams skirtas „gyvąsias 
laboratorijas“ ir pagrindinėms 
svarbiausioms didelio poveikio 
technologijoms skirtą infrastruktūrą bei 
tokių technologijų integravimą į 
pažangiuosius produktus ir naujoviškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 
įrankius, paramos paslaugas, švarias 
patalpas ir galimybę naudotis liejyklomis 
prototipų gamybai.

Šios septynios veiklos kryptys taip pat 
apima konkrečią IRT mokslinių tyrimų 
infrastruktūrą, pvz., didelio masto 
eksperimentams skirtas „gyvąsias 
laboratorijas“ ir pagrindinėms 
svarbiausioms didelio poveikio 
technologijoms skirtą infrastruktūrą bei 
tokių technologijų integravimą į 
pažangiuosius produktus ir naujoviškas 
išmaniąsias sistemas, įskaitant įrangą, 
įrankius, paramos paslaugas, švarias 
patalpas ir galimybę naudotis liejyklomis 
prototipų gamybai.

Or. en

Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nanotechnologijos yra atsirandančios 
technologijos, kurių galimybės įrodytos ir 
kurios daro revoliucinį poveikį, pvz., 
medžiagoms, IRT, gamtos mokslams, 
sveikatos priežiūrai ir vartojimo prekėms –
po to, kai moksliniai tyrimai paverčiami 
revoliuciniais produktais ir gamybos 
procesais.

Nanotechnologijos yra atsirandančios 
technologijos, kurių galimybės įrodytos ir 
kurios daro revoliucinį poveikį, pvz., 
medžiagoms, IRT, gamtos mokslams, 
sveikatos priežiūrai ir vartojimo prekėms –
po to, kai moksliniai tyrimai paverčiami 
konkurencingais produktais ir gamybos 
procesais.

Or. en

Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Veiksminga nanomedžiagų, 
komponentų ir sistemų sintezė ir gamyba
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Dėmesys telkiamas į naujas operacijas, 
išmanųjį naujų ir dabartinių procesų 
sujungimą ir proporcingą didinimą, 
siekiant produktų masinės gamybos ir 
daugialypės paskirties gamyklų įrengimo, 
užtikrinant veiksmingą žinių perdavimą ir 
panaudojimą pramonės inovacijoms.

Or. en

Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 dalies b a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Naujos nanomedžiagų, komponentų 
ir sistemų projektavimo, modeliavimo, 
charakterizavimo ir manipuliavimo 
priemonės kūrimas
Siekiama ištirti, pavaizduoti ir 
kontroliuoti naujas nanomedžiagas ir 
sistemas nanoskalėje.

Or. en

Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.2 papunkčio 1.2.3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Veiksminga nanomedžiagų, 
komponentų ir sistemų sintezė ir gamyba

Išbraukta.

Dėmesys telkiamas į naujas operacijas, 
išmanųjį naujų ir dabartinių procesų 
sujungimą ir proporcingą didinimą, 
siekiant produktų masinės gamybos ir 
daugialypės paskirties gamyklų įrengimo, 
užtikrinant veiksmingą žinių perdavimą ir 
panaudojimą pramonės inovacijoms.

Or. en
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Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skatinamas naujų žaliųjų inovacijų sąjungų 
ir pramonės bendradarbiavimas, kad
pramonė galėtų įvairinti savo veiklą, plėsti 
savo verslo modelius, pakartotinai naudotų 
savo atliekas ir taip gamintų naują 
produkciją, pvz., CO2 kaip anglies 
pagrindą, iš kurio būtų gaminamos 
grynosios cheminės medžiagos ir 
alternatyvus kuras.

Skatinamas naujų žaliųjų inovacijų sąjungų 
ir pramonės bendradarbiavimas, kad 
pramonė galėtų įvairinti savo veiklą, plėsti 
savo verslo modelius, pakartotinai naudotų 
savo atliekas ir taip gamintų naują 
produkciją.

Or. en

Pagrindimas

Pernelyg konkretus pavyzdys, o tai gali turėti įtakos būsimo mokslinių tyrimų objekto 
pasirinkimui.

Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 dalies c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų ir novatoriškų metodų ir sistemų 
srities moksliniai tyrimai ir plėtra.

Naujų ir novatoriškų medžiagų, 
komponentų ir sistemų gamybos metodų 
moksliniai tyrimai ir plėtra.

Or. en

Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 dalies d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų produktų bei taikmenų kūrimas ir 
vartotojų elgsenos skatinimas, kurie 

Naujų medžiagų, komponentų, produktų 
bei taikmenų, kuriuos naudojant reikia 
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grindžiami energijos paklausos mažinimu
ir mažo anglies dioksido kiekio gamybos 
plėtros spartinimu.

mažiau energijos ir kurie suteikia 
galimybę vykdyti gamybą į aplinką 
išmetant mažiau anglies dioksido, 
kūrimas.

Or. en

Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 dalies e punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kelias sritis aprėpiančių technologijų 
kūrimas ir plėtra siekiant užtikrinti naujas 
verslo galimybes, įskaitant istoriškai ar 
kultūriškai vertingų medžiagų 
išsaugojimą.

Kelias sritis aprėpiančių technologijų 
kūrimas ir plėtra siekiant užtikrinti su 
naujoviškomis medžiagomis susijusias
naujas verslo galimybes.

Or. en

Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) Medžiagų naudojimo optimizavimas Išbraukta.
Moksliniai tyrimai ir plėtra, siekiant ištirti 
medžiagų naudojimo iniciatyvas ir 
naujoviškus požiūrius į verslo modelį.

Or. en

Pagrindimas

Jau įtraukta į kitas dalis.

Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 dalies a punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujų technologijų (pvz., sintetinės 
biologijos, bioinformatikos ir sistemų 
biologijos), kurios gali padėti sukurti 
visiškai naujoviškus taikmenis, vystymas.

Naujų technologijų (pvz., sintetinės 
biologijos, bioinformatikos ir sistemų 
biologijos), kurios gali padėti sukurti 
visiškai naujus produktus, taikmenis ir
technologijas, vystymas.

Or. en

Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 dalies b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pramoninių biotechnologijų, pritaikytų 
kurti konkurencingus pramoninius 
produktus ir procesus (pvz., cheminių 
medžiagų, sveikatos, kalnakasybos, 
energijos, celiuliozės ir popieriaus, 
tekstilės, krakmolo, maisto apdorojimo), 
vystymas ir jų aplinkosauginio aspekto
plėtojimas.

Pramoninių biotechnologijų, pritaikytų 
kurti konkurencingus pramoninius 
produktus, medžiagas ir tvarius procesus 
(naudojamus, pvz., cheminių medžiagų, 
sveikatos, kalnakasybos, energijos, 
celiuliozės ir popieriaus, tekstilės, 
krakmolo, maisto perdirbimo sektoriuose), 
vystymas ir jų aplinkosauginio bei 
sveikatos aspektų plėtojimas.

Or. en

Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.4 papunkčio 1.4.3 dalies c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Platformų technologijų (pvz., genomikos, 
metagenomikos, proteomikos, molekulinių 
priemonių) vystymas siekiant užtikrinti 
daugelio ekonomikos sektorių pirmavimą 
ir konkurencinį pranašumą.

Platformų technologijų (pvz., genomikos, 
metagenomikos, proteomikos, molekulinių 
priemonių ir ląstelinių platformų) 
vystymas siekiant užtikrinti daugelio 
sektorių, kurie turi įtaką ekonomikai, 
pirmavimą ir konkurencinį pranašumą. 
Vadovaujantis šiuo požiūriu, 
novatoriškoms MVĮ gali atsiverti dar 
daugiau galimybių ir gali gerokai 
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sutrumpėti laikas į produkto pateikimo 
rinkai.

Or. en

Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis 
grindžiami su kosmosu susiję pajėgumai, 
kurie svarbūs Europos visuomenei. 
Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug 25 
proc. kosmosui skiriamo biudžeto išleidžia 
moksliniams tyrimams ir plėtrai, o Sąjunga 
šiems tikslams išleidžia mažiau nei 10 
proc. Be to, moksliniai kosmoso tyrimai 
Sąjungoje vykdomi pagal atskiras kelių
valstybių narių nacionalines programas. 
Siekiant išlaikyti technologinį ir 
konkurencinį pirmavimą būtina Sąjungos 
lygiu imtis veiksmų, kad būtų 
koordinuojami su kosmosu susiję 
moksliniai tyrimai, skatinamas visų 
valstybių narių mokslo darbuotojų 
dalyvavimas ir šalinamos kliūtys kurti 
kelias valstybes nares apimančius bendrus 
su kosmosu susijusių mokslinių tyrimų 
projektus. Šiuos veiksmus būtina 
koordinuoti su Europos kosmoso agentūra, 
kuri nuo 1975 m. sėkmingai tvarkė ir 
derino kelių valstybių narių grupės 
vyriausybių veiklą užtikrinant pramoninį 
palydovų kūrimą ir organizuojant kosmoso 
tyrimo skrydžius. Be to, informacija, kuri 
surenkama naudojantis Europos 
palydovais, suteikia didesnes galimybes 
toliau plėtoti naujoviškas su palydovais 
susijusias paslaugas. Ši veikla yra būdingas 
MVĮ veiklos sektorius, todėl ji turėtų būti 
remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
priemonėmis siekiant visapusiškai 
pasinaudoti šia galimybe ir visų pirma ypač 
didelėmis dviem Sąjungos pavyzdinėms 

Moksliniais tyrimais, plėtra ir inovacijomis 
grindžiami su kosmosu susiję pajėgumai, 
kurie svarbūs Europos visuomenei. 
Jungtinės Amerikos Valstijos maždaug 25 
proc. kosmosui skiriamo biudžeto išleidžia 
moksliniams tyrimams ir plėtrai, o Sąjunga 
šiems tikslams išleidžia mažiau nei 10 
proc. Be to, moksliniai kosmoso tyrimai 
Sąjungoje vykdomi įgyvendinant
nacionalines valstybių narių programas. 
Siekiant išlaikyti technologinį ir 
konkurencinį pirmavimą būtina Sąjungos 
lygiu imtis veiksmų, kad būtų 
koordinuojami su kosmosu susiję 
moksliniai tyrimai, skatinamas visų 
valstybių narių mokslo darbuotojų 
dalyvavimas ir šalinamos kliūtys kurti 
kelias valstybes nares apimančius bendrus 
su kosmosu susijusių mokslinių tyrimų 
projektus. Šiuos veiksmus būtina 
koordinuoti su Europos kosmoso agentūra, 
kuri nuo 1975 m. sėkmingai tvarkė ir 
derino kelių valstybių narių grupės 
vyriausybių veiklą užtikrinant pramoninį 
palydovų kūrimą ir organizuojant kosmoso 
tyrimo skrydžius. Be to, informacija, kuri 
surenkama naudojantis Europos 
palydovais, suteikia didesnes galimybes 
toliau plėtoti naujoviškas su palydovais 
susijusias paslaugas. Ši veikla yra būdingas 
MVĮ veiklos sektorius, todėl ji turėtų būti 
remiama mokslinių tyrimų ir inovacijų 
priemonėmis siekiant visapusiškai 
pasinaudoti šia galimybe ir visų pirma ypač 
didelėmis dviem Sąjungos pavyzdinėms 
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iniciatyvoms „Galileo“ ir GMES skirtomis 
investicijomis.

iniciatyvoms „Galileo“ ir GMES skirtomis 
investicijomis.

Or. en

Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 dalies a punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis tikslas aprėpia konkurencingo ir 
verslaus kosmoso sektoriaus sukūrimą ir 
plėtrą bei pasaulinio lygio kosmoso 
mokslinių tyrimų bendrijos subūrimą, 
siekiant išlaikyti Europos pirmavimą ir 
savarankišką kosmoso technologiją, 
skatinti kosmoso sektoriaus inovacijas ir 
suteikti galimybę diegti kosmosu 
grindžiamas žemės tyrimo inovacijas, pvz., 
nuotolinio matavimo ir navigacijos 
duomenų naudojimas.

Šis tikslas aprėpia konkurencingo, švaraus
ir verslaus kosmoso sektoriaus sukūrimą ir 
plėtrą bei pasaulinio lygio kosmoso 
mokslinių tyrimų bendrijos subūrimą, 
siekiant išlaikyti Europos pirmavimą ir 
savarankišką kosmoso technologiją, 
skatinti kosmoso sektoriaus inovacijas ir 
suteikti galimybę diegti kosmosu 
grindžiamas žemės tyrimo inovacijas, pvz., 
nuotolinio matavimo ir navigacijos 
duomenų naudojimas.

Or. en

Pagrindimas

Atkreipiamas dėmesys į aplinkosaugos pokyčius, kurie būtini kosmoso sektoriuje.

Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 1 punkto 1.6 papunkčio 1.6.3 dalies c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti 
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, patikrinimą ir standartizavimą. 
Jeigu tvarkant ir platinant duomenis būtų 
diegiamos inovacijos, tada taip pat būtų 
įmanoma užtikrinti didesnę investicijų į 
kosmoso infrastruktūrą grąžą ir prisidėti 
sprendžiant visuomenės uždavinius, visų 

Galima būtų naudoti kur kas daugiau 
Europos palydovais gautų duomenų, jeigu 
būtų imtasi suderintų veiksmų koordinuoti 
ir organizuoti palydovais gautų duomenų 
apdorojimą, patikrinimą ir standartizavimą. 
Duomenų tvarkymo ir platinimo srityje
diegiamos inovacijos taip pat gali užtikrinti 
didesnę investicijų į kosmoso 
infrastruktūrą grąžą ir padėti įveikti 
socialinius sunkumus, ypač jei veiksmai 
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pirma tuo atveju, kai veiksmus būtų 
imamasi koordinuoti pasauliniu lygiu, pvz., 
Pasaulinės Žemės stebėjimo sistemų 
sistemos (GEOSS), Europos palydovinės 
navigacijos programa „Galileo“ arba 
klimato kaitos klausimams skirta 
Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija.
.

šiuo tikslu būtų koordinuojami pasauliniu 
lygiu, pvz., naudojant Pasaulinės Žemės 
stebėjimo sistemų sistemą (GEOSS) ir 
pagal Europos Žemės stebėsenos 
programą (GMES) ES įgyvendinamus 
projektus, pagal Europos palydovinės 
navigacijos programą „Galileo“ arba 
tarpininkaujant klimato kaitos klausimus 
sprendžiančiai Tarpvyriausybinei klimato 
kaitos komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekta dar labiau išryškinti „Horizon 2020“ ir su kosmosu susijusių 
pavyzdinių ES programų, visų pirma GMES, sąsają, taip pat GMES ir Pasaulinės Žemės 
stebėjimo sistemų sistemos sąsają.

Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, bankams paprastai trūksta gebėjimų 
įvertinti žinių turtą, pvz., intelektinę 
nuosavybę, todėl jie dažniausiai nenori 
investuoti į žiniomis grindžiamas 
bendroves. Todėl daugelis įsisteigusių 
inovacinių bendrovių – stambių ir mažų –
negali gauti paskolų su didele rizika 
susijusiai mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklai.

Be to, bankams paprastai trūksta gebėjimų 
įvertinti žinių turtą, pvz., intelektinę 
nuosavybę, todėl jie dažniausiai nenori 
investuoti į žiniomis grindžiamas 
bendroves. Todėl daugelis įsisteigusių 
inovacinių bendrovių – stambių ir mažų –
negali gauti paskolų su didele rizika 
susijusiai mokslinių tyrimų ir inovacijų 
veiklai. Europos investicijų bankas, 
valdantis skolos priemonę Komisijos 
vardu, turės įgaliojimus skolinti lėšas 
projektams, susijusiems su didele 
technologine rizika, o ne tik 
palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis 
siūlyti paskolas projektams, susijusiems 
su nedidele technologine rizika. 
Energetikos srityje pagal skolos priemonę 
bus galima skirti lėšų projektams, 
susijusiems su technologine rizika, kuri 
vidutiniškai didesnė, nei projektų, 
finansuojamų pagal septintosios 
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bendrosios programos rizikos pasidalijimo 
finansine priemonę. Bus galima gauti 
lėšų neužtikrintų paskolų forma.

Or. en

Pagrindimas

Pagal rizikos pasidalijimo finansinę priemonę paprastai būdavo finansuojamos palyginti 
nedidelės rizikos energijos technologijų demonstracijos. Pagal naująją priemonę turėtų būti 
finansuojami projektai, susiję su didesne rizika. MVĮ, kurių balansas nedidelis, gali reikėti 
neužtikrintų paskolų, kad galėtų įgyvendinti savo ankstyvo etapo augimo ambicijas.

Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.2 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši problema taip pat daro ypač didelį 
poveikį žinių ir technologijų perdavimui iš 
mokslinių tyrimų centrų ir universitetų, 
atliekančių viešuosius mokslinius tyrimus, 
verslininkams (perduodant šias žinias ir 
technologijas turi būti patvirtinta, kad 
jomis suteikiama novatoriškų galimybių 
rinkai, pateikiant atitinkamus koncepcijos 
įrodymus).

Or. es

Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama pagerinti prieigą prie paskolų 
finansavimo – paskolos, garantijos, 
priešinės garantijos ir kitos paskolos ir 
rizikos kapitalo formos – viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėms, 
vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 

Siekiama pagerinti prieigą prie paskolų 
finansavimo – paskolos, garantijos, 
priešinės garantijos ir kitos paskolos ir 
rizikos kapitalo formos – viešiesiems ir 
privatiesiems subjektams bei viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėms, 
vykdantiems mokslinių tyrimų ir inovacijų 
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veiklą, kuriai sėkmingai užbaigti būtinos 
rizikingos investicijos. Pirmenybė skiriant 
paramą teikiama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, kurios susietos su pažangumo 
potencialu.

veiklą, kuriai sėkmingai užbaigti būtinos 
rizikingos investicijos. Pirmenybė skiriant 
paramą teikiama moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms, kurios susietos ne tik su 
didele rizika, bet ir su dideliu pažangumo 
potencialu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekta atkreipti dėmesį, kad visų pirma svarbu remti tas inovacijas, kurios labai 
rizikingos, bet duoda daug naudos – dažnai tai paskatina diegti daugiau radikalių ir stipraus 
poveikio inovacijų, tačiau tradiciniai finansų tarpininkai nesiryžta tokių inovacijų finansuoti.

Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kadangi programos „Horizontas 2020“ 
vienas tikslų yra padėti mažinti atotrūkį, 
kuris pastebimas tarp MTTP ir inovacijų, 
skatinant tiekti rinkai naujus ar 
tobulesnius produktus ir teikti naujas ar 
tobulesnes paslaugas ir atsižvelgiant į 
kritinį koncepcijos įrodymų teikimo etapo 
vaidmenį žinių perdavimo procese, bus 
nustatomi mechanizmai, leidžiantys 
finansuoti koncepcijos įrodymų teikimo 
etapus, būtinus siekiant patvirtinti 
perduodamų mokslinių tyrimų rezultatų 
arba išradimų naudą, svarbą ir būsimą 
novatorišką poveikį. 

Or. es

Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 2 punkto 2.3 papunkčio b dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant koncepcijos įrodymų 
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nuostatas, bus remiamas žinių ir 
technologijų perdavimas iki 
industrializacijos etapo, siekiant patikrinti 
ir prireikus didinti novatorišką poveikį 
žinių ir technologijų perdavimo rinkoje, 
taip mažinant abejones ir pavojus, 
susijusius su mokslinių tyrimų rezultatų ir 
išradimų, padarytų viešųjų mokslinių 
tyrimų srityje, perdavimu gamybos 
sektoriui.

Or. es

Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siūlomais veiksmais siekiama papildyti 
nacionalinę ir regioninę verslo inovacijų 
politiką ir programas, gerinti MVĮ 
bendradarbiavimą su kitais inovacijų ciklo 
dalyviais, kad būtų panaikinta neatitiktis 
tarp mokslinių tyrimų ir (arba) plėtros bei 
sėkmingo įsitvirtinimo rinkoje, sukurti 
palankesnes sąlygas diegti inovacijas 
(įskaitant paklausos priemones) mažosiose 
ir vidutinėse įmonėse bei teikti paramą 
atsižvelgiant į kintantį inovacijos procesų 
pobūdį, naujas technologijas, rinkos ir 
verslo modelius.

Siūlomais veiksmais siekiama papildyti 
nacionalinę ir regioninę verslo inovacijų 
politiką ir programas, gerinti MVĮ 
bendradarbiavimą su kitais inovacijų ciklo 
dalyviais, kad būtų panaikinta neatitiktis 
tarp mokslinių tyrimų ir (arba) plėtros bei 
sėkmingo įsitvirtinimo rinkoje, sukurti 
palankesnes sąlygas diegti inovacijas 
(įskaitant paklausos priemones ir kitas 
priemones, kuriomis siekiama stiprinti 
viešojoje srityje plėtojamų mokslinių 
tyrimų perdavimą gamybos sektoriui) 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse bei teikti 
paramą atsižvelgiant į kintantį inovacijos 
procesų pobūdį, naujas technologijas, 
rinkos ir verslo modelius.

Or. es

Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.2 papunkčio trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu MVĮ dalyvauja Sąjungos 
atliekamuose moksliniuose tyrimuose ir 
kuriant inovacijas, didėja MVĮ mokslinių 
tyrimų ir plėtros bei technologijų 
pajėgumai, didėja MVĮ gebėjimas kurti, 
diegti ir naudoti naujas žinias, gerinamas 
naujų sprendimų ekonominis 
panaudojimas, skatinamas inovacijų 
diegimas į produktus, paslaugas ir verslo 
modelius, remiama verslo veikla didesnėse 
rinkose, MVĮ žinių tinklai tampa 
tarptautiniais. MVĮ, kurios turi 
susikūrusios tinkamą inovacijų valdymo 
sistemą, dažnai pasikliauja išorės 
kompetencija ir kvalifikacijomis, todėl jų 
veiklos rodikliai būna geresni nei kitų 
įmonių.

Jeigu MVĮ dalyvauja Sąjungos 
atliekamuose moksliniuose tyrimuose ir 
kuriant inovacijas, didėja MVĮ mokslinių 
tyrimų ir plėtros bei technologijų 
pajėgumai, didėja MVĮ gebėjimas kurti, 
diegti ir naudoti naujas žinias, gerinamas 
naujų sprendimų ekonominis 
panaudojimas, skatinamas inovacijų 
diegimas į produktus, paslaugas ir verslo 
modelius, remiama verslo veikla didesnėse 
rinkose, MVĮ žinių tinklai tampa 
tarptautiniais. MVĮ, kurios turi 
susikūrusios tinkamą inovacijų valdymo 
sistemą, dažnai pasikliauja išorės 
kompetencija ir kvalifikacijomis, todėl jų 
veiklos rodikliai būna geresni nei kitų 
įmonių. MVĮ taip pat atlieka labai svarbų 
vaidmenį kaip perduodamų technologijų 
ir žinių gavėjos ir adresatės, nes padeda 
rinkai perduoti inovacijas, sukurtas 
plėtojant mokslinius tyrimus 
universitetuose ir viešosiose mokslinių 
tyrimų įstaigose.

Or. es

Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 
kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms. Tikslas yra 

Įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
MVĮ turi būti teikiama parama. Šiuo tikslu 
naudojant specialią MVĮ skirtą priemonę 
visą inovacijų ciklą aprėpianti parama 
teikiama etapais ir nenutrūkstamai. MVĮ 
skirta priemonė taikoma visų rūšių MVĮ, 
kurios stengiasi plėstis, augti ir patekti į 
tarptautines rinkas. Ši parama skiriama 
visų rūšių inovacijoms, įskaitant paslaugas, 
su technologijomis nesusijusioms ir 
socialinėms inovacijoms, su sąlyga, kad 
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plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai.

kiekviena tokia veiklos rūšis padeda kurti 
aiškią pridėtinę Sąjungos vertę. Tikslas 
yra plėtoti ir pasinaudoti MVĮ inovaciniu 
potencialu užpildant pradinio etapo didelės 
rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimo spragą, skatinant inovacijas ir 
didinant privačiojo sektoriaus mokslinių 
tyrimų rezultatų pateikimą rinkai. Pagal 
šią priemonę sėkmingoms MVĮ bus 
suteiktas kokybės ženklas, atsižvelgiant į 
jų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose.

Or. en

Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio a dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi su visuomenės uždaviniais ir 
pirmavimu kuriant didelio poveikio bei 
pramonės technologijas susiję konkretūs 
tikslai įtraukiami į MVĮ skirtą priemonę, 
ir tai priemonei skiriamos lėšos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo II dalies 3 punkto 3.3 papunkčio d a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) parama žinių ir technologijų 
perdavimui iš viešųjų mokslinių tyrimų 
įstaigų rinkai
Remiami perdavimo iš viešųjų mokslinių 
tyrimų įstaigų novatoriškoms MVĮ 
procesai, kaip veiksmingas mechanizmas 
perduoti rinkai mokslinių tyrimų 
rezultatus ir išradimus, padarytus 
universitetuose ir mokslinių tyrimų 
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centruose.

Or. es

Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią.

Su Sąjungos sveikatos ir socialinės rūpybos 
sistemomis susijusios išlaidos didėja, todėl 
norint teikti visoms amžiaus grupėms 
skirtas priežiūros ir prevencijos paslaugas 
tenka skirti vis daugiau lėšų; numatoma, 
kad vyresnių nei 65 m. Europos gyventojų 
skaičius nuo 85 mln. (2008 m.) beveik 
padvigubės ir 2060 m. tokių gyventojų bus 
151 mln., o vyresnių nei 80 m. gyventojų 
skaičius tuo pačiu laikotarpiu padidės nuo 
22 iki 61 milijono. Šias išlaidas sumažinti 
ar apriboti jų didėjimą, kad jos 
nepasidarytų pernelyg didelės, iš dalies gali 
pavykti užtikrinant visos gyvenimo 
trukmės sveikatą ir visuotinę gerovę, t. y. 
veiksmingai užkertant kelią ligoms, gydant 
ligonius ir kontroliuojant ligas bei negalią. 
Nepaspartinus dabartinėmis žiniomis 
pagrįstos pernelyg lėtos pažangos, šių 
poreikių nepavyks patenkinti; būtina 
ieškoti radikalių naujų idėjų ir žinių ir jas 
įgyvendinti. Siekiant įveikti šiuos 
sunkumus, akademinei bendruomenei, 
pramonės atstovams, sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams ir reguliavimo 
institucijoms reikės glaudžiai 
bendradarbiauti.

Or. en

Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio ketvirta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
neurologiniai ir psichiniai sveikatos 
sutrikimai, viršsvoris ir nutukimas bei 
įvairūs funkciniai sutrikimai.

Negalią, prastą sveikatą ir ankstyvą mirtį 
bei dabartines dideles socialines ir 
ekonomines išlaidas dažniausiai sukelia 
chroniškos ligos, t. y. širdies ir kraujagyslių 
ligos (toliau – ŠKL), vėžys, diabetas, 
kvėpavimo sistemos ligos, neurologiniai ir 
psichikos sveikatos sutrikimai, antsvoris ir 
nutukimas bei įvairūs funkciniai sutrikimai.

Or. en

Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos.

Sąjungoje nuo ŠKL kasmet miršta daugiau 
nei 2 mln. žmonių, o ekonomika dėl šių 
mirčių patiria daugiau nei 192 mlrd. EUR 
nuostolių; vėžys sukelia ketvirtadalį visų 
mirčių ir yra pagrindinė 45–64 m. amžiaus 
žmonių mirties priežastis. Daugiau nei 
27 mln. Sąjungos piliečių serga diabetu ir 
kenčia nuo smegenų veiklos sutrikimų 
(įskaitant turinčius įtakos psichinei 
sveikatai, bet ir kitus sutrikimus), o su šiais 
sutrikimais susijusios bendros išlaidos yra 
800 mlrd. EUR. Kelias šių ligų lemia 
aplinkos, gyvenimo būdo ir socialiniai bei 
ekonominiai veiksniai; apytiksliai įvertinta, 
kad su šiais veiksniais galima sieti iki 
vieno trečdalio pasauliui tenkančios ligų 
naštos. Įvertinta, kad Sąjungoje vien 
depresija serga 165 mln. asmenų ir kad 
jai gydyti išleidžiama 118 000 mln. EUR 
(61 proc. šių išlaidų yra netiesioginės 
išlaidos, susijusios su nedarbingumu ir 
produktyvumo sumažėjimu). 

Or. es
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Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio 6 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Retomis ligomis serga nedaug asmenų, 
tačiau tokių asmenų mirtingumas didelis, 
todėl dideli ankstyvo mirtingumo rodikliai 
(apskritai anksti miršta milijonai Europos 
vaikų). Tačiau dėl nedidelio šių ligų 
masto trūksta mokslinių tyrimų ir 
vykdoma per mažai technologinės plėtros 
jų gydymo nustatytais retaisiais vaistais 
srityje.

Or. es

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.1 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas. Būtina imtis spręsti nuolatinį
nelygybės sveikatos priežiūros srityje 
klausimą ir visiems europiečiams užtikrinti 
teisę naudotis veiksminga ir kokybiška 
sveikatos priežiūros sistema.

Tuo tarpu vaistų ir vakcinų kūrimas vis 
labiau brangsta ir tampa vis mažiau 
veiksmingas. Būtina spręsti nuolat 
juntamos nelygybės sveikatos priežiūros 
srityje klausimą (pvz., labai trūksta retų, 
apleistų ir autoimuninių ligų gydymo 
priemonių) ir visiems europiečiams 
užtikrinti galimybę naudotis veiksminga ir 
kokybiška sveikatos priežiūros sistema.

Or. en

Pagrindimas

Vis dar milijonai žmonių kasmet miršta nuo su skurdu susijusių ligų, ligų, kurios sukelia 
viduriavimą, bei užleistų tropinių ligų. Šios ligos vadinamos su skurdu susijusiomis arba 
apleistomis ligomis, nes jomis sergama skurdžiausiuose ir arčiausiai paribio atsidūrusiose 
visuomenės sluoksniuose. Retomis ligomis sergančių pacientų padėtis panaši, nes 
biofarmacijos pramonės nedomina mažesnės nei 300 pacientų grupės – dėl nedidelio 
sergamumo tokios ligomis ir (arba) komercinio potencialo. Dėl šios priežasties atliekama 
nepakankamai tinkamų prevencinių, diagnostinių ir gydymo priemonių mokslinių tyrimų ir 
nevykdoma jų technologinė plėtra.
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Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais ir veiksmingais produktais, 
strategijomis, intervencijos priemonėmis ir 
paslaugomis. Be to, šių uždavinių 
aktualumas Europoje ir daugeliu atvejų 
visame pasaulyje verčia imtis pastangų, 
kuriomis būtų užtikrinama ilgalaikė ir 
darnioji parama aukštos kvalifikacijos ir 
įvairių sektorių grupių bendradarbiavimui.

Norint spręsti minėtus uždavinius, būtina 
užtikrinti mokslinių tyrimų pažangumą, 
siekiant pagilinti mūsų pagrindines žinias 
apie sveikatą, ligas, negalią, augimą ir 
senėjimą (įskaitant gyvenimo trukmę) bei 
plataus masto ir nenutrūkstamą įgytų ir 
turimų žinių pavertimą inovacijomis, 
tinkamais ir veiksmingais produktais, 
strategijomis, intervencijos priemonėmis ir 
paslaugomis. Be to, šių uždavinių 
aktualumas Europoje ir daugeliu atvejų 
visame pasaulyje verčia imtis pastangų, 
kuriomis būtų užtikrinama ilgalaikė ir 
koordinuojama parama keliose srityse ir 
sektoriuose veiklą vykdančių aukštos 
kvalifikacijos specialistų grupių 
bendradarbiavimui pasauliniu mastu, 
įskaitant paramą mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros pajėgumams didinti 
endeminėse vietovėse.

Or. en

Pagrindimas

Biomedicinos srityje įvykusi mokslinė pažanga atvėrė naujų galimybių plėtoti veiksmingas ir 
prieinamas priemones visuotinėms sveikatos problemoms spręsti. Vis dar trūksta naujų 
farmacinių priemonių, kurios padėtų diagnozuoti ir gydyti su skurdu susijusias bei apleistas 
ligas ir jų išvengti. Išradus vakciną nuo ŽIV/AIDS ar maliarijos, sukūrus naujų prevencinių 
priemonių, veiksmingesnių tuberkuliozės diagnozavimo priemonių ir geresnių leišmaniozės ar 
miego ligos gydymo priemonių, visuomenės sveikata būtų daug geresnė.

Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų Taip pat uždavinių sudėtingumas ir jų 
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sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 
aprėpia ilgalaikių kohortinių tyrimų ir 
klinikinių bandymų atlikimą, klinikinį „-
omikos“ technologijų naudojimą arba IRT 
kūrimą ir jų taikymą sveikatos priežiūros 
praktikoje, visų pirma e. sveikatos 
sistemoje. Konkrečių gyventojų grupių 
poreikius taip pat geriausiai įmanoma 
patenkinti taikant integravimo metodą, 
pvz., kuriant grupinę ir (arba) tikslinę 
mediciną, kad būtų galima gydyti retas 
ligas ir suteikiant nepriklausomas bei su 
užtikrinta priežiūra gyvenimo sąlygas. 

sudedamųjų dalių saitai verčia imtis 
veiksmų Europos lygiu. Daugelis susijusių 
metodų, priemonių ir technologijų 
taikomos mokslinius tyrimus atliekant ir 
kuriant inovacijas daugelyje sričių, kurios 
susijusios su minėtu uždaviniu, todėl 
metodus, priemones ir technologijas 
tinkamiausia būtų remti Sąjungos lygiu. Jie 
aprėpia ligos molekulinio pagrindo 
supratimą, pažangių gydymo strategijų ir 
naujų modelių sistemų nustatymą, fizikos, 
chemijos ir sistemų biologijos žinių 
taikymą keliose sveikatos kontrolės 
srityse, ilgalaikių kohortinių tyrimų ir 
klinikinių bandymų atlikimą, klinikinį „-
omikos“ technologijų naudojimą arba IRT 
kūrimą ir jų taikymą sveikatos priežiūros 
praktikoje, visų pirma e. sveikatos 
sistemoje. Konkrečių gyventojų grupių 
poreikius taip pat geriausiai įmanoma 
patenkinti taikant integravimo metodą, 
pvz., kuriant grupinę ir (arba) tikslinę 
mediciną, kad būtų galima gydyti su 
skurdu susijusias, apleistas ir retas ligas ir 
suteikiant nepriklausomas bei su užtikrinta 
priežiūra gyvenimo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Nors besivystančių šalių gyventojams tenka 90 proc. visos pasaulio ligų naštos, šioms ligoms 
gydyti skiriama tik 10 proc. visų pasaulyje sveikatai išleidžiamų lėšų. Tik 16 iš 1975–2000 m.
sukurtų 1393 vaistų buvo skirti gydyti ligas, kuriomis daugiausia serga besivystančių šalių 
gyventojai. Todėl itin svarbu užpildyti šią mokslinių tyrimų spragą ir sukurti geresnių ir 
adaptuotų gydymo priemonių šioms ligoms gydyti.

Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad Sąjungos lygiu taikomų veiksmų 
poveikis būtų didžiausias, įvairialypė 
parama bus teikiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų diegimo veiklai. Nuo bazinių 

Kad Sąjungos lygiu taikomų veiksmų 
poveikis būtų didžiausias, įvairialypė 
parama bus teikiama mokslinių tyrimų ir 
inovacijų diegimo veiklai. Nuo bazinių 
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mokslinių tyrimų turi būti pereinama prie 
žinių pritaikymo atliekant plačius tyrimus 
ir vykdant demonstravimo veiklą, 
sutelkiant privačias investicijas ir atliekant 
ikiprekybinius naujų produktų bei paslaugų 
viešuosius pirkimus ir priimtino masto 
būtinų, sąveikių sprendimų įgyvendinimo 
juos remiant apibrėžtais standartais ir 
(arba) bendromis gairėmis. Šiomis 
suderintomis Europos lygio pastangomis 
būtų prisidedama toliau plėtojant Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvę. 
Prireikus tai taip pat bus siejama su veikla, 
vykdoma atsižvelgiant į programą 
„Sveikata augimui skatinti“ ir Europos 
inovacijų partnerystę dėl aktyvaus ir sveiko 
senėjimo.

mokslinių tyrimų turi būti pereinama prie 
svarbiausių žinių apie ligą pritaikymo 
kuriant naujas gydymo priemones,
atliekant plačius tyrimus ir vykdant 
demonstravimo veiklą, sutelkiant privačias 
investicijas ir atliekant ikiprekybinius 
naujų produktų bei paslaugų viešuosius 
pirkimus ir priimtino masto būtinų, 
sąveikių sprendimų įgyvendinimo juos 
remiant apibrėžtais standartais ir (arba) 
bendromis gairėmis. Siekiant strategiškai 
koordinuoti sveikatos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų diegimo veiklą įgyvendinant 
visą programą „Horizontas 2020“ ir 
skatinti tarptautinius mokslinius tyrimus, 
bus įsteigta atitinkama sveikatos 
klausimus spręsianti sektorinė valdančioji 
taryba. Į šią koordinavimo veiklą gali būti 
įtrauktos ir kitos su šiuo iššūkiu susijusios 
programos ir priemonės. Šiomis 
suderintomis Europos lygio pastangomis 
bus didinami moksliniai ir žmogiškieji 
pajėgumai atliekant sveikatos mokslinius 
tyrimus ir prisidedama prie tolesnės
Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
erdvės plėtros. Prireikus tai taip pat bus 
siejama su veikla, vykdoma atsižvelgiant į 
programą „Sveikata augimui skatinti“ ir 
Europos inovacijų partnerystę dėl aktyvaus 
ir sveiko senėjimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nenukrypti nuo programos tikslų, būtina suderintomis pastangomis parengti 
strateginį mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos planą. Veiklos koordinavimas gali padėti 
išspręsti nenuoseklaus technologinių ir infrastruktūrinių išteklių naudojimo visoje su šiuo 
iššūkiu susijusioje mokslinių tyrimų bendruomenėje klausimą ir didinti šių išteklių naudojimo 
efektyvumą.

Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu. 
Veiksmingi duomenų mainai ir jų 
susiejimas su dideliais kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, visų pirma atliekant 
klinikinius tyrimus.

Sėkmingos ligų, negalių ir sutrikusių 
funkcijų prevencijos, valdymo, gydymo ir 
priežiūros pastangos turi būti grindžiamos 
giliu ligas, negalias ir funkcijų sutrikimą 
sukeliančių priežasčių ir jų sudedamųjų, 
procesų ir poveikių bei veiksnių, kurie 
lemia gerą sveikatą ir gerovę, išmanymu. 
Veiksmingi duomenų mainai, 
standartizuotas duomenų tvarkymas ir jų 
susiejimas su dideliais kohortiniais 
tyrimais yra tiek pat svarbus kaip ir 
mokslinių tyrimų rezultatų taikymas 
klinikinėje praktikoje, visų pirma atliekant 
klinikinius tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Standartizuoti duomenis būtina tam, kad būtų galima veiksmingai keistis duomenimis ir juos 
naudoti.

Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su skurdu susijusios ir apleistos ligos 
kelią visuotinį rūpestį, todėl būtina 
užpildyti šią mokslinių tyrimų spragą 
kuriant pacientų poreikiais pagrįstas 
inovacijas. Europos regione 
suaktyvėjusios senosios infekcinės ligos, 
įskaitant tuberkuliozę, išsivysčiusiose 
šalyse padidėjęs sergamumas ligomis, 
kurių galima išvengti skiepijantis, ir 
didėjanti atsparumo antimikrobiniams 
vaistams problema tik dar kartą 
patvirtina, jog būtina vadovautis 
kompleksiniu požiūriu ir kad ligų, kurios 
kasmet nusineša milijonų žmonių gyvybę, 
moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai reikalinga didesnė visuotinė 
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parama.

Or. en

Pagrindimas

Tokį raginimą Europos Parlamentas išreiškė savo rezoliucijoje dėl sunkių ir užleistų ligų 
besivystančiose šalyse (2005/2047(INI). Be to, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
teigimu, šiuo metu Vakarų Europoje nerimą keliančiu greičiu plinta daugeliui vaistų atspari 
ir labai vaistams atspari tuberkuliozė.

Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 1 punkto 1.3 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius), sveikos 
gyvensenos skatinimas ir ligų prevencija, 
ligų supratimas ir diagnozės gerinimas; 
veiksmingų diagnostikos programų 
kūrimas ir polinkio susirgti tam tikromis 
ligomis vertinimo tobulinimas; priežiūros 
ir pasirengimo gerinimas; kokybiškesnių
prevencijos vakcinų kūrimas; in–silico
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoje ir nepastovi inovacijų veikla; 
tinkamesnis sveikatos duomenų 
naudojimas; aktyvaus, nepriklausomo
gyvenimo ir paramą užtikrinančių 
priemonių kūrimas; teisės suteikimas 
asmenims patiems tvarkytis savo sveikatos 
būklę; integruotosios rūpybos skatinimas; 
mokslinių priemonių ir metodų gerinimas 
siekiant remti politikos formavimą ir 
reguliavimo poreikius; sveikatos priežiūros 
sistemų veiksmingumo ir efektyvumo 
optimizavimas bei skirtumų mažinimas 
remiantis faktinių duomenų baze pagrįstu 
sprendimų priėmimu, taip pat gerosios 
patirties, naujoviškų technologijų ir metodų 
sklaida.

Konkreti veikla aprėpia: sveikatos lemiamų 
veiksnių išmanymas (įskaitant genetinius,
su ligų sukėlėjais, aplinka, klimatu ir 
skurdu susijusius veiksnius), 
veiksmingesnis sveikos gyvensenos 
skatinimas ir ligų prevencija, esminės 
informacijos apie ligą išmanymas ir 
diagnozės gerinimas; veiksmingų 
diagnostikos programų kūrimas ir polinkio 
susirgti tam tikromis ligomis vertinimo 
tobulinimas; priežiūros ir pasirengimo 
gerinimas; naujų ir veiksmingesnių 
vakcinų ir vaistų kūrimas; in–silico
medicinos naudojimas siekiant pagerinti 
ligų kontrolę ir jų nustatymą; adaptuotų 
gydymo priemonių kūrimas ir ligų 
gydymas; žinių taikymas klinikinėje 
praktikoje ir nepastovi inovacijų veikla, 
įskaitant psichologinius socialinius jos 
aspektus; reguliavimo procedūrų 
tobulinimas ir pagalba vykdant su prieiga 
susijusią veiklą; veiksmingesnis sveikatos 
duomenų kaupimas ir tinkamesnis jų
naudojimas; standartizuoti duomenų 
analizės metodai; sveikas ir aktyvus
senėjimas, nepriklausomas gyvenimas ir
gyvenimas specialiai pritaikytomis 
sąlygomis; teisės patiems rūpintis savo 
sveikata suteikimas; integruotosios rūpybos 
skatinimas; mokslinių priemonių ir metodų 



PE489.637v02-00 104/152 PR\905549LT.doc

LT

gerinimas siekiant remti politikos 
formavimą ir reguliavimo poreikius; 
sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumo 
ir efektyvumo optimizavimas bei sveikatos 
priežiūros skirtumų ir nelygybės šioje 
srityje mažinimas remiantis faktinių 
duomenų baze pagrįstu sprendimų 
priėmimu, taip pat gerosios patirties, 
naujoviškų technologijų ir metodų sklaida. 
Visa ši veikla vykdoma tinkamai 
atsižvelgus į lyties analizės rezultatus. 
Vykdant šią veiklą būtina visiškai 
išnaudoti suteiktas galimybes vadovautis 
faktiškai kelias sritis apimančiu požiūriu, 
derinant žinias, sukauptas įgyvendinant 
visus šešis uždavinius ir veiklą kitose 
srityse siekiant užtikrinti toje srityje 
priimamų sprendimų tvarumą. Siekiant 
užtikrinti, kad rezultatais būtų galima kuo 
greičiau pasinaudoti ir jie būtų 
įgyvendami, būtina skatinti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus aktyviai 
dalyvauti.

Or. en

Pagrindimas

Didelę įtaką žmogaus sveikatai turi ne tik aplinkos veiksniai, bet ir jo socialinis statusas bei 
lytis. Pavyzdžiui, skurdžiai gyvenančių žmonių sveikata dėl įvairių priežasčių (pvz., nesant 
galimybės naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, dėl nesveikų gyvenimo sąlygų poveikio, 
netinkamos mitybos ir kt.) dažnai prastesnė nei kitų.

Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus 
žemės ūkis, nekenksmingi ir tausūs jūrų ir 
jūrininkystės moksliniai tyrimai ir 
bioekonomika

Or. en
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Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
konkurencingomis ir mažai anglies 
dioksido išskiriančiomis tiekimo 
grandinėmis būtų tiekiama pakankamai 
saugių ir aukštos kokybės maisto produktų 
bei kitų biologinių produktų, o šiuo tikslu 
kuriamos našios ir tausiai išteklius 
naudojančios pirminės gamybos sistemos 
bei saugomos susijusios ekosistemų 
funkcijos. Taip būtų spartinamas perėjimas 
prie Europos tvarios bioekonomikos.

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad 
konkurencingomis ir mažai anglies 
dioksido išskiriančiomis tiekimo 
grandinėmis būtų tiekiama pakankamai 
saugių ir aukštos kokybės sveiko maisto 
produktų bei kitų biologinių produktų, o 
šiuo tikslu kuriamos našios ir tausiai 
išteklius naudojančios pirminės gamybos ir 
maisto perdirbimo sistemos bei saugomos 
susijusios ekosistemų funkcijos. Taip būtų 
spartinamas perėjimas prie Europos tvarios 
bioekonomikos.

Or. en

Pagrindimas

Turint omeny dabartinius žmonių mitybos įpročius, sveiko maisto produktai turi vis didesnę 
įtaką sveikatos standartų gerinimui ir su ja susijusios rizikos mažinimui Europoje. Kita 
vertus, gaminant maisto produktus maistas perdirbamas ir į tai reikėtų atsižvelgti.

Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai veikianti Europos bioekonomika 
– aprėpianti tvarią atsinaujinančių išteklių 
gamybą naudojant sausumos ir vandens 
aplinką ir jų pavertimą maisto produktais, 
biologiniais produktais ir bioenergija bei 
susijusiomis viešosiomis gėrybėmis –
sukurs didelę pridedamąją Europos vertę. 
Darniai valdoma ji gali sumažinti pirminės 
gamybos ir visos tiekimo grandinės poveikį 
aplinkai. Ji gali padidinti jų 
konkurencingumą ir suteikti įsidarbinimo ir 
verslo galimybių kaimo ir pakrančių 
regionams. Su maisto produktų tiekimo 
užtikrinimu, tvariu žemės ūkiu ir 

Tinkamai veikianti Europos bioekonomika 
– aprėpianti tvarią atsinaujinančių išteklių 
gamybą naudojant sausumos, jūrų ir 
vandens aplinką ir jų pavertimą maisto 
produktais, biologiniais produktais ir 
bioenergija bei susijusiomis viešosiomis 
gėrybėmis – sukurs didelę pridedamąją 
Europos vertę. Darniai valdoma ji gali 
sumažinti pirminės gamybos ir visos 
tiekimo grandinės poveikį aplinkai. Ji gali 
padidinti jų konkurencingumą ir suteikti 
įsidarbinimo ir verslo galimybių kaimo ir 
pakrančių regionams. Su aprūpinimu 
maistu, tvariu žemės ūkiu ir bioekonomika 
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bioekonomika susiję uždaviniai yra 
europinio ir pasaulinio masto. Sąjungos 
lygmens veiksmai būtini siekiant sukurti 
grupes, galinčias užtikrinti reikiamo masto 
ir intensyvumo pastangas, kad būtų 
įmanoma užbaigti vienos valstybės narės ar 
jų grupės veiklą. Laikantis požiūrio, kad 
turi būti aprėpiama daug dalyvių, būtų 
užtikrinama reikiama abipusiai naudinga 
mokslo darbuotojų, verslo, ūkininkų ar 
gamintojų ir patarėjų bei galutinių 
vartotojų sąveika. Sąjungos lygmuo taip 
pat būtinas siekiant užtikrinti nuoseklumą 
imantis spręsti šį uždavinį visuose 
sektoriuose ir užtikrinant glaudžius ryšius 
su atitinkamų sričių Sąjungos politika. 
Mokslinius tyrimus ir inovacijas 
koordinuojant Sąjungos lygiu būtų 
skatinamos reikiamos permainos Sąjungoje 
ir didinama jų sparta.

susiję uždaviniai yra europinio ir 
pasaulinio masto. Sąjungos lygmens 
veiksmai būtini siekiant sukurti grupes, 
galinčias užtikrinti reikiamo masto ir 
intensyvumo pastangas, kad būtų įmanoma 
užbaigti vienos valstybės narės ar jų grupės 
pradėtą veiklą. Laikantis požiūrio, kad 
būtina įtraukti daug dalyvių, būtų 
užtikrinama reikiama abipusiai naudinga 
mokslo darbuotojų, verslo, ūkininkų ar 
gamintojų ir patarėjų bei galutinių 
vartotojų sąveika. Sąjungos lygmuo taip 
pat būtinas siekiant užtikrinti nuoseklumą 
imantis spręsti šį uždavinį visuose 
sektoriuose ir užtikrinant glaudžius ryšius 
su atitinkamų sričių Sąjungos politika. 
Mokslinius tyrimus ir inovacijas 
koordinuojant Sąjungos lygiu būtų 
skatinamos reikiamos permainos visoje 
Sąjungoje ir didinama jų sparta.

Or. en

Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bioekonomikoje atliekami moksliniai 
tyrimai ir diegiamos inovacijos yra susiję 
su įvairių sričių Sąjungos politika ir 
atitinkamais tikslais, įskaitant bendrąją 
žemės ūkio politiką (visų pirma, kaimo 
plėtros politiką) ir Europos inovacijų 
partnerystę „Žemės ūkio produktyvumas ir 
tvarumas“, bendrą žuvininkystės politiką, 
integruotą jūrų politiką, Europos klimato 
kaitos programą, vandens pagrindų 
direktyvą, jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą, miškininkystės veiksmų planą, 
dirvos teminę strategiją, „ES 2020“ 
biologinės įvairovės strategiją, strateginį 
energetikos technologijų planą, Sąjungos 
inovacijų ir pramonės politiką, išorės ir 
pagalbos plėtrai politiką, augalų sveikatos 

Bioekonomikoje atliekami moksliniai 
tyrimai ir diegiamos inovacijos yra susiję 
su įvairių sričių Sąjungos politika ir 
atitinkamais tikslais, įskaitant bendrąją 
žemės ūkio politiką (visų pirma, kaimo 
plėtros politiką) ir Europos inovacijų 
partnerystę „Žemės ūkio produktyvumas ir 
tvarumas“, bendrą žuvininkystės politiką, 
integruotą jūrų politiką, Europos klimato 
kaitos programą, vandens pagrindų 
direktyvą, jūrų strategijos pagrindų 
direktyvą, miškininkystės veiksmų planą, 
dirvos teminę strategiją, „ES 2020“ 
biologinės įvairovės strategiją, strateginį 
energetikos technologijų planą, Sąjungos 
inovacijų ir pramonės politiką, išorės ir 
pagalbos plėtrai politiką, augalų sveikatos 
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strategiją, gyvūnų sveikatos ir gerovės 
strategiją ir reguliavimo sistemas, siekiant 
apsaugoti aplinką, sveikatą ir užtikrinti 
saugą, skatinti veiksmingą išteklių 
naudojimą ir klimato politikos vykdymą, 
taip pat sumažinti atliekų kiekį. Mokslinius 
tyrimus ir inovacijas geriau integravus į
susijusias Europos Sąjungos politikos sritis 
būtų gerokai padidinta Europos pridėtinė 
vertė, užtikrintas daugiklio poveikis,
padidėtų visuomeninė svarba ir būtų 
padedama toliau plėtoti tvarų žemės, jūrų ir 
vandenynų valdymą ir bioekonomikos 
rinkas.

strategiją, gyvūnų sveikatos ir gerovės 
strategiją ir reguliavimo sistemas, siekiant 
apsaugoti aplinką, sveikatą ir užtikrinti 
saugą, skatinti veiksmingą išteklių 
naudojimą ir klimato politikos vykdymą, 
taip pat sumažinti atliekų kiekį. Į susijusias 
Europos Sąjungos politikos sritis geriau 
integravus visą ciklą – nuo pagrindinių 
mokslinių tyrimų iki inovacijų – būtų 
gerokai padidinta Europos pridėtinė vertė, 
užtikrintas daugiklio poveikis, padidėtų 
visuomeninė svarba, rinkoje padaugėtų 
sveiko maisto produktų ir būtų padedama 
toliau plėtoti tvarų žemės, jūrų ir 
vandenynų valdymą ir bioekonomikos 
rinkas.

Or. en

Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio a dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Tvarus žemės ūkis ir miškininkystė (a) Tvarus žemės ūkis, įskaitant 
gyvulininkystę, ir miškininkystė

Or. en

Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio c dalies antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Gyvųjų vandens išteklių galimybių 
išnaudojimas

(c) Žuvininkystės, akvakultūros ir jūros 
biotechnologijų galimybių išnaudojimas

Or. en
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Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 2 punkto 2.3 papunkčio d a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) Kompleksiniai jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai
Siekiant tinkamai išnaudoti gyvuosius ir 
negyvuosius jūrų išteklius, veiksmingai 
naudoti įvairius jūros energijos išteklius ir 
įvairiausiais kitais būdais pasinaudoti 
jūrų ištekliais, kyla su įvairiomis sritimis 
susijusių mokslinių ir technologinių 
sunkumų. Jūros ir vandenynai taip pat 
turi itin didelę įtaką klimato reguliavimui, 
tačiau ir jiems didelį poveikį daro žmonių 
veikla sausumoje, pakrantėse ir jūroje bei 
klimato kaita. Bendras tikslas yra 
sukaupti su įvairiomis jūrų ir 
jūrininkystės sritimis susijusių 
technologinių ir mokslinių žinių, siekiant 
įvairiuose jūrų ir jūrininkystės pramonės 
sektoriuose atverti iniciatyvoje „Mėlynasis 
augimas“ numatytas galimybes, kartu 
apsaugant jūrų aplinką ir prisitaikant prie 
klimato kaitos. Jeigu sprendžiant visus su 
programa „Horizontas 2020“susijusius 
sunkumus ir visose jos įgyvendinimo 
pakopose bus vadovaujamasi šiuo 
suderintu strateginiu požiūriu į jūrų ir 
jūrininkystės mokslinius tyrimus, bus 
lengviau įgyvendinti ir atitinkamas 
Sąjungos politikos strategijas, kurios 
padės pasiekti svarbiausius iniciatyvos 
„Mėlynasis augimas“ tikslus. 

Or. en

Pagrindimas

Sprendžiant visus su programa „Horizontas 2020“ susijusius sunkumus ir visose jos 
įgyvendinimo pakopose derėtų vadovautis suderintu strateginiu požiūriu į jūrų ir jūrininkystės 
mokslinius tyrimus. Tai būtina siekiant užtikrinti ilgalaikių įsipareigojimų planavimą ir 
veiksmų derinimą su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, o tai reikia 
padaryti kuo greičiau, nes tai turėtų padėti įgyvendinti svarbiausius integruotos jūrų politikos 
Europos Sąjungai „Mėlynojo augimo“ tikslus bei pasiekti ES jūrų ir jūrininkystės mokslinių 
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tyrimų strategijos tikslus.

Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., kad jis būtų mažesnis 
nei buvo išmetama 1990 m., ir toliau 
mažinti 80–95 proc. iki 2050 m. Be to, iš 
atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 20 
proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc. 
Norint pasiekti šiuos tikslus privaloma iš 
esmės pertvarkyti visą energetikos sistemą, 
t. y. užtikrinti mažą išmetamo anglies 
dioksido kiekį, energetinį saugumą ir 
energijos prieinamumą, kartu didinant 
Europos ekonomikos konkurencingumą. 
Kol kas Europai teks nuveikti daug darbų, 
kad būtų pasistūmėta šio bendrojo tikslo 
link. 80 proc.. Europos energetikos 
sistemos kol kas tebėra priklausoma nuo 
iškastinio kuro, o šis sektorius išmeta 80 
proc. Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio. Kiekvienais metais 2,5 proc. 
Sąjungos bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis kiekis, 
atrodo, turėtų didėti. Jeigu ši tendencija 
nebus pakeista, iki 2050 m. susiformuos 
visiška priklausomybė nuo naftos ir dujų 
importo. Dėl kintančių energijos kainų 
pasaulio rinkoje ir susirūpinimo tiekimo 
saugumu Europos pramonės sektoriai ir 
vartotojai kaskart vis didesnę savo pajamų 
dalį išleidžia energijai.

Sąjunga išmetamųjų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį iki 2020 m. ketina 
sumažinti 20 proc., palyginti su 1990 m., ir 
dar sumažinti 80–95 proc. iki 2050 m. Be 
to, iš atsinaujinančių išteklių pagaminamos 
energijos kiekis 2020 m. turėtų sudaryti 20 
proc. galutinio sunaudojamo energijos 
kiekio, o tikslinis energijos vartojimo 
efektyvumo rodiklis turėtų būti 20 proc. Iki 
2050 m. į aplinką išmetamų šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekis turėtų 
sumažėti 80–95 proc. Pagal visus 
„Energetikos veiksmų plane iki 2050 m.” 
numatytus į aplinką išmetamo anglies 
dioksido kiekio mažinimo scenarijus šio 
amžiaus viduryje atsinaujinančių išteklių 
energijos technologijos sudarys didžiausią 
visų energijos tiekimo technologijų dalį. 
Todėl derėtų du trečdalius šiam iššūkiui 
įveikti numatytų lėšų skirti 
atsinaujinančios energijos moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms. Norint pasiekti 
šiuos tikslus reikės iš esmės pertvarkyti 
visą energetikos sistemą, t. y. užtikrinti 
mažą išmetamo anglies dioksido kiekį, 
energetinį saugumą ir energijos 
prieinamumą, kartu didinant Europos 
ekonomikos konkurencingumą. Kol kas 
Europai teks nuveikti daug darbų, kad būtų 
pasistūmėta šio bendrojo tikslo link. 80 
proc. Europos energetikos sistemos kol kas 
tebėra priklausoma nuo iškastinio kuro, o 
šis sektorius išmeta 80 proc. viso Sąjungoje 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio. Kiekvienais metais 2,5 proc. 
Sąjungos bendrojo vidaus produkto (BVP) 
išleidžiama energijos importui, ir šis 
skaičius, atrodo, tik didės. Jeigu ši 
tendencija nebus pakeista, iki 2050 m. 
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susiformuos visiška priklausomybė nuo 
naftos ir dujų importo. Dėl kintančių 
energijos kainų pasaulio rinkoje ir 
susirūpinimo tiekimo saugumu Europos 
pramonės sektoriai ir vartotojai vis didesnę 
savo pajamų dalį išleidžia energijai.

Or. en

Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 3 punkto 3.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuota, kad SET planui įgyvendinti 
per ateinančius 10 metų reikės 8 mlrd. 
EUR per metus. Tai gerokai viršija 
pavienių valstybių narių ar mokslinių 
tyrimų ir pramonės sektorių 
suinteresuotųjų šalių galimybes. Reikia 
Sąjungos lygiu investuoti į mokslinius 
tyrimus ir investicijas bei kartu telkti visos 
Europos pastangas: užtikrinti bendrą 
įgyvendinimą ir dalytis rizika bei 
pajėgumais. Todėl Sąjungos skiriamas 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas papildo valstybių narių 
veiklą, pirmenybę teikiant tai veiklai, kurią 
vykdant neabejotinai sukuriama Sąjungos 
pridėtinė vertė, visų pirma veiklai, kuri gali 
iš tikrųjų pagausinti nacionalinius išteklius. 
Sąjungos lygiu vykdoma veikla taip pat 
būtų remiamos susijusios su didele rizika, 
ilgalaikės programos, kurių nepajėgtų 
įgyvendinti pavienės valstybės, jungiamos 
pastangos sumažinti investavimo riziką 
vykdant didelio masto veiklą, pvz., 
pramoninį demonstravimą ir plėtojant 
Europą aprėpiančius sąveikius energetikos 
projektus.

Apskaičiuota, kad SET planui įgyvendinti 
per ateinančius 10 metų reikės 8 mlrd. 
EUR per metus. Tai gerokai viršija 
pavienių valstybių narių ar mokslinių 
tyrimų ir pramonės sektorių 
suinteresuotųjų šalių galimybes. Reikia 
Sąjungos lygiu investuoti į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas bei kartu telkti visos 
Europos pastangas: užtikrinti bendrą 
įgyvendinimą ir dalytis rizika bei 
pajėgumais. Todėl Sąjungos skiriamas 
energetikos mokslinių tyrimų ir inovacijų 
finansavimas papildo valstybių narių 
veiklą, pirmenybę teikiant tai veiklai, kurią 
vykdant neabejotinai sukuriama Sąjungos 
pridėtinė vertė, visų pirma veiklai, kuri gali 
iš tikrųjų pagausinti nacionalinius išteklius, 
o daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
įvairių šalių partnerių, kurie nori 
bendradarbiauti, vykdomų projektų 
rėmimui. Sąjungos lygiu vykdoma veikla 
taip pat būtų remiamos susijusios su didele 
rizika, daug kainuojančios ilgalaikės 
programos, kurių nepajėgtų įgyvendinti 
pavienės valstybės, jungiamos pastangos 
sumažinti investavimo riziką vykdant 
didelio masto veiklą, pvz., pramoninį 
demonstravimą ir plėtojant Europą 
aprėpiančius sąveikius energetikos 
projektus.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių mokslinių tyrimų finansavimo nacionaliniu lygmeniu programos neužtikrina 
tinkamų sąlygų tarptautiniams projektams finansuoti (pvz., nesutampa viešųjų pirkimų 
konkursų tvarkaraščiai, skiriasi vertinimo kriterijai, programų apimtis arba programų 
taisyklės). Labai reikalingas mokslinių tyrimų ar inovacijų finansavimo mechanizmas, kuris 
apimtų tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Tokios programos administravimas beveik iš esmės 
yra ES lygmens uždavinys.

Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra sukurti taupiai 
išteklius naudojančią, aplinkai 
nekenksmingą, saugią ir nenutrūkstamą 
Europos transporto sistemą, kuri tenkintų 
piliečių, ekonomikos ir visuomenės 
poreikius.

Konkretus tikslas yra sukurti taupiai 
išteklius naudojančią, aplinkai 
nekenksmingą, saugią ir nenutrūkstamą 
Europos transporto sistemą, kuri tenkintų 
piliečių, ekonomikos ir visuomenės 
poreikius. Tokioje transporto sistemoje 
taikomas „sveiko senėjimo“ požiūris, kad 
ji būtų naudinga visiems, nepaisant 
amžiaus, lyties ir negalios, bet 
atsižvelgiant į visuotinius šios sistemos 
kūrimo aspektus.

Or. en

Pagrindimas

Tyrimai parodė, kad, be kita ko, užimtumas, šeimos struktūra ir kultūra turi įtakos žmonių 
judėjimui mieste. Todėl įvairūs keliavimo pobūdį apibūdinantys veiksniai, pvz., lytis, amžius, 
kultūrinė ir ekonominė padėtis, labai svarbūs siekiant sukurti tokią Europos transporto 
sistemą.

Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.3 papunkčio b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama 
transporto spūsčių mažinimui, prieigos 
gerinimui ir vartotojų poreikių tenkinimui, 



PE489.637v02-00 112/152 PR\905549LT.doc

LT

šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, transporto 
intermodalumo didinimui ir išmanaus 
planavimo bei valdymo sistemų diegimui, 
taip pat radikaliam eismo nelaimių 
mažinimui ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui.

šiuo tikslu skatinant transporto nuo durų iki 
durų ir logistikos integravimą, spartesniam
su įvairiomis transporto rūšimis susijusių 
sprendimų, kurie svarbūs keleiviams, 
priėmimui (dėl skirtingų transporto rūšių 
bilietų sistemos (angl. intermodal 
ticketing), transporto intermodalumo 
didinimui ir išmanaus planavimo bei 
valdymo sistemų diegimui, taip pat 
radikaliam eismo nelaimių mažinimui (t. y. 
ryšių tarp infrastruktūros, kelių valdytojų 
ir transporto priemonių gerinimui 
diegiant pažangias sistemas, taip pat 
gerinant supratimą apie eismo dalyvių 
elgesį, kad būtų priimami geresni 
technologiniai sprendimai dėl važiavimo 
transporto priemonėmis ir gerinama 
pirminė ir antrinė kelių saugos 
prevencija) ir saugumui kylančių grėsmių 
poveikio mažinimui (t. y. patikimų 
sistemų, skirtų grėsmei aviacijoje 
nustatyti, ir registravimo prietaisų, skirtų 
jūrų transporto saugumui, kūrimui).

Or. en

Pagrindimas

Intermodalumas labai svarbus tobulinant Europos transporto sistemas. Todėl vartotojams 
turi būti pateikti lengvi ir naujoviški sprendimai siekiant padidinti įgyvendinamumą ir plėtrą.

Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 4 punkto 4.3 papunkčio c punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Pažangioji logistika
Šios logistikos tikslas – suderinti naujus 
augančio vartojimo modelius su 
veiksminga išteklių tiekimo grandinės ir 
optimalaus paskutinio krovinio pristatymo 
etapo sistema.
Vykdant veiklą siekiama geriau suvokti 
naujų ir būsimų vartojimo modelių ir 
miesto krovinių pristatymo logistikos, 
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eismo ir spūsčių poveikį; kurti naujas IT 
ir logistikos valdymo priemones gerinant 
realiojo laiko informacijos sistemas, 
skirtas krovinių buvimo vietai nustatyti ir 
juos stebėti, taip pat krovinių srautams 
valdyti, integraciją ir komunikaciją 
transporto priemonėse ir su 
infrastruktūra; plėtoti netradicines prekių 
paskirstymo sistemas; priimti 
konkurencingus įvairiarūšio vežimo 
sprendimus dėl tiekimo grandinės ir 
logistikos platformų siekiant pagerinti 
krovinių srautus.

Or. en

Pagrindimas

Pažangioji logistika bus labai svarbi plėtojant Europos transporto sistemas, todėl turi būti 
aptarta veikla, susijusi su šiais iššūkiais.

Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
Arkties ledynų tirpimas, dirvos kokybės 
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, cheminė tarša ir biologinės 
įvairovės nykimas, patvirtina, kad planeta 
artėja prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu 
nebūtų didinamas efektyvumas, numatoma, 
kad vandens paklausa jo pasiūlą per 20 
metų viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 
maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir ekosistemų griūtį sukeliantis 
veiksnys. Atsižvelgiant į dabartines 
tendencijas ir norint išlaikyti augantį 
planetos gyventojų skaičių, 2050 m. Žemės 
gyventojams išlaikyti reikės dviejų Žemės 
dydžio planetų.

Didėjantis klimato poveikis ir aplinkos 
pokyčiai, pvz., vandenynų rūgštėjimas, 
vandenyno cirkuliavimo pokyčiai, jūros 
vandens temperatūros didėjimas, Arkties 
ledynų tirpimas, dirvos kokybės
prastėjimas ir naudojimas, vandens 
trūkumas, cheminė tarša ir biologinės 
įvairovės nykimas, patvirtina, kad planeta 
artėja prie savo tvarumo ribos. Pvz., jeigu 
nebus didinamas efektyvumas, numatoma, 
kad vandens paklausa jo pasiūlą per 20 
metų viršytų 40 proc. Miškai nyksta nerimą 
keliančia sparta – per metus prarandama 
maždaug 5 mln. hektarų miškų. Išteklių 
sąveika gali kelti sisteminę riziką – senkant 
vienam ištekliui atsiranda neišvengiamą 
kitų išteklių ir ekosistemų griūtį sukeliantis 
veiksnys. Atsižvelgiant į dabartines 
tendencijas ir norint išlaikyti augantį 
planetos gyventojų skaičių, 2050 m. Žemės 
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gyventojams išlaikyti reikės dviejų Žemės 
dydžio planetų.

Or. en

Pagrindimas

Vandenyno cirkuliavimo pokyčiai ir jūros vandens temperatūros didėjimas gali turėti svarbų 
ir nepageidaujamą poveikį aplinkai.

Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant spręsti žaliavų prieinamumo 
klausimą privaloma imtis suderintos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
aprėpiančios daugelį disciplinų ir sektorių, 
kad būtų parengti saugūs, ekonomiškai 
pagrįsti, suderinti su aplinka ir socialiniu 
atžvilgiu priimtini sprendimai visoje vertės 
grandinėje (išteklių žvalgymas, gavyba, 
perdirbimas, pakartotinis naudojimas, 
grąžinamasis perdirbimas ir pakaitalų 
taikymas). Į šias sritis diegiant inovacijas 
būtų suteikiamos galimybės augimui ir 
darbo vietų kūrimui bei naujoviškoms 
pasirinktims, aprėpiančioms mokslą, 
technologiją, ekonomiką, politiką ir 
valdymą. Todėl numatoma įsteigti Europos 
žaliavų srities inovacijų partnerystę.

Siekiant spręsti žaliavų prieinamumo
klausimą privaloma imtis suderintos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos, 
aprėpiančios daugelį disciplinų ir sektorių, 
kad būtų parengti saugūs, ekonomiškai 
pagrįsti, suderinti su aplinka ir socialiniu 
atžvilgiu priimtini sprendimai visose vertės 
kūrimo grandyse (išteklių žvalgymas, 
gavyba, perdirbimas, pakartotinis 
naudojimas, antrinis perdirbimas ir 
pakaitalų taikymas). Su vandeniu 
susijusios problemos, be kita ko, yra 
vandens naudojimo kaimo ir miesto 
vietovėse bei pramonės srityje ir vandens 
ekosistemų apsaugos klausimai. Į šias 
sritis diegiant inovacijas būtų suteikiamos 
galimybės augimui ir darbo vietų kūrimui 
bei naujoviškoms pasirinktims, 
aprėpiančioms mokslą, technologiją, 
ekonomiką, politiką ir valdymą. Todėl 
numatoma įsteigti Europos inovacijų 
partnerystes vandens vartojimo 
efektyvumo ir žaliavų srityje.

Or. en

Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 5 punkto 5.3 papunkčio b punkto pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama suteikti žinių, būtinų gamtinius 
išteklius valdyti taip, kad būtų užtikrinama 
ribotų gamtinių išteklių ir visuomenės bei 
ekonomikos poreikių tvari pusiausvyra. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: mūsų 
žinių apie ekosistemų veikimą, jų sąveiką 
su socialinėmis sistemomis bei jų svarbą 
palaikant ekonomiką ir žmonių gerovę 
gilinimui; žinių bei priemonių, kurios 
reikalingos priimant veiksmingus 
sprendimus ir įtraukiant visuomenę, 
teikimui.

Siekiama suteikti žinių ir priemonių, 
būtinų gamtinius išteklius valdyti ir 
saugoti taip, kad būtų užtikrinama ribotų 
gamtinių išteklių ir visuomenės bei 
ekonomikos poreikių tvari pusiausvyra. 
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: mūsų 
žinių apie ekosistemų veikimą, jų sąveiką 
su socialinėmis sistemomis bei jų svarbą 
palaikant ekonomiką ir žmonių gerovę 
gilinimui; žinių bei priemonių, kurios 
reikalingos priimant veiksmingus 
sprendimus ir įtraukiant visuomenę, 
teikimui.

Or. en

Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. INTEGRACINĖ, INOVACIJAS
DIEGIANTI IR SAUGI VISUOMENĖ

6. EUROPOS VISUOMENĖS IR
VISUOMENĖS PERMAINŲ 
SUVOKIMAS

Or. en

Pagrindimas

Svarbu suvokti Europos visuomenę siekiant sukurti įtraukesnę ir inovacijas diegiančią 
visuomenę. Taikant šį naują požiūrį pabrėžiamas humanitarinių ir socialinių mokslų vaidmuo. 
Kita vertus, ankstesnioji dalis „Saugi visuomenė“ įtraukta į naująjį uždavinį: „Laisvės 
apsauga ir saugumas Europoje“.

Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra užtikrinti, kad Konkretus tikslas yra skatinti geresnį 
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Europos visuomenė būtų integracinė, 
diegianti inovacijas ir saugi, atsižvelgiant 
milžiniškus pokyčius ir stiprėjančią 
pasaulio regionų tarpusavio sąveiką.

suvokimą apie Europą, kad būtų kuriama 
įtraukesnė ir diegianti inovacijas
visuomenė.

Or. en

Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europai iškilę sudėtingi socialiniai ir 
ekonominiai uždaviniai, kurie didele dalimi 
lemia Europos ateitį – pvz., besiplečiantys 
ekonominiai ir kultūriniai ryšiai, gyventojų 
senėjimas, plintanti socialinė atskirtis ir 
skurdas, nelygybė ir migracijos srautai, 
skaitmeninės atskirties panaikinimas, 
kultūrinių inovacijų ir kūrybingumo 
visuomenėje bei įmonėse skatinimas ir
saugumo bei laisvės užtikrinimas, 
pasitikėjimo demokratinėmis institucijomis 
ir piliečių tarpusavio pasitikėjimo 
valstybėse narėse ir už jų ribų užtikrinimas. 
Šie uždaviniai yra labai sudėtingi, todėl 
juos spręsti reikia taikant bendras 
europines priemones.

Europai iškilę sudėtingi socialiniai ir 
ekonominiai uždaviniai, kurie didele dalimi 
lemia Europos ateitį – pvz., besiplečiantys 
ekonominiai ir kultūriniai ryšiai, gyventojų 
senėjimas ir demografiniai pokyčiai, 
plintanti socialinė atskirtis ir skurdas, 
nelygybė ir migracijos srautai, 
skaitmeninės atskirties panaikinimas, 
kultūrinių inovacijų ir kūrybingumo 
visuomenėje bei įmonėse skatinimas, taip 
pat pasitikėjimo demokratinėmis 
institucijomis ir piliečių tarpusavio 
pasitikėjimo valstybėse narėse ir už jų ribų 
užtikrinimas. Be to, viešųjų socialinės 
politikos sričių vaidmuo Europoje vis 
dažniau suvokiamas kaip svarbiausias 
paties Europos socialinio modelio 
tvarumo aspektas.
Šie uždaviniai yra labai sudėtingi, todėl 
juos spręsti reikia taikant vis įvairesnes 
kompleksines ir bendras europines 
priemones remiantis bendromis 
mokslinėmis žiniomis, kurias galima įgyti 
tik plėtojant socialinių ir humanitarinių 
mokslų sritis. 

Or. en
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Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma, Sąjungoje kol kas nėra panaikinta 
didelė nelygybė tarp šalių ir pačiose šalyse. 
2010 m. žmogaus socialinės raidos 
indekso, suvestinės sveikatos, išsilavinimo 
ir pajamų vertinimo priemonės, vertė 
Sąjungose valstybėse narėse svyruoja nuo 
0,743 iki 0,895, t. y. ji patvirtinta didelius 
šalių skirtumus. Taip pat nėra panaikinta 
didelė lyčių nelygybė: pvz., mokant 
atlyginimus Sąjungoje vyrai kol kas gauna 
17,8 proc. didesnį atlyginimą. Vienam iš 
kiekvienų šešių Sąjungos piliečių (apie 
80 mln. žmonių) šiandien gresia skurdas. 
Per paskutinius du dešimtmečius padidėjo 
jaunimo ir šeimų su vaikais skurdas. 
Daugiau nei 20 proc. jaunimo neturi darbo. 
150 mln. europiečių (apie 25 proc.) 
niekada nėra naudojęsi internetu ir gali 
niekada neįgyti reikiamo skaitmeninio 
raštingumo. Taip pat išplito politinis 
abejingumas ir griežtas skirstymasis per 
rinkimus, o tai rodo susvyravusį piliečių 
pasitikėjimą dabartinėmis politinėmis 
sistemomis. Minėti skaičiai leidžia daryti 
prielaidą, kad tam tikros socialinės grupės 
ir bendruomenės niekada nepajunta 
socialinės ir ekonominės plėtros naudos ir 
(arba) jos nedalyvauja demokratinės 
politikos procesuose.

Sąjungoje kol kas nėra panaikinta didelė 
nelygybė tarp šalių ir pačiose šalyse. Pagal 
2010 m. žmogaus socialinės raidos indeksą 
suvestinės sveikatos, išsilavinimo ir 
pajamų vertinimo priemonės vertė 
Sąjungos valstybėse narėse svyruoja nuo 
0,743 iki 0,895, t. y. ji patvirtinta didelius 
šalių skirtumus. Taip pat nėra panaikinta 
didelė lyčių nelygybė: pvz., mokant 
atlyginimus Sąjungoje vyrai kol kas gauna 
17,8 proc. didesnį atlyginimą. Vienam iš 
šešių Sąjungos piliečių (apie 80 mln. 
žmonių) šiandien gresia skurdas. Per 
paskutinius du dešimtmečius padidėjo 
jaunimo ir šeimų su vaikais skurdas. 
Daugiau nei 20 proc. jaunimo neturi darbo. 
150 mln. europiečių (apie 25 proc.) 
niekada nėra naudojęsi internetu ir gali 
niekada neįgyti reikiamo skaitmeninio 
raštingumo. Taip pat išplito politinis 
abejingumas ir griežtas skirstymasis per 
rinkimus, o tai rodo susvyravusį piliečių 
pasitikėjimą dabartinėmis politinėmis 
sistemomis. Minėti skaičiai leidžia daryti 
prielaidą, kad tam tikros socialinės grupės 
ir bendruomenės niekada nepajunta 
socialinės ir ekonominės plėtros naudos ir 
(arba) jos nedalyvauja demokratinės 
politikos procesuose.

Or. en

Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Antra, Europos našumo ir ekonominės 
plėtros sparta keturis dešimtmečius mažėjo. 

Europos našumo ir ekonominės plėtros 
sparta keturis dešimtmečius mažėjo. Be to, 
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Be to, pasaulyje Europos pranašumas
kuriant žinias ir diegiant inovacijas, 
palyginti su pagrindinėmis kylančios 
ekonomikos šalimis, pvz., Brazilija ir 
Kinija, sparčiai nyksta. Nors Europa yra 
sukūrusi pajėgią mokslinių tyrimų bazę, ji 
turi šią bazę paversti veiksminga 
naujoviškų prekių ir paslaugų kūrimo 
priemone. Nors žinoma, kad Europa turi 
daugiau investuoti į mokslą ir inovacijas, 
Europa taip pat turi koordinuoti šias 
investicijas kur kas išmoningiau nei ji tai 
darė praeityje: daugiau nei 95 proc. 
nacionalinių mokslinių tyrimų ir plėtros
biudžetų naudojami be jokio Sąjungos 
koordinavimo, taigi gali būti, kad dabar, 
kai mažėja finansavimo galimybių, 
ištekliai labai švaistomi. Be to, nors 
pastaruoju metu valstybių narių 
inovaciniai pajėgumai šiek tiek panašėja, 
jie vis tiek labai skiriasi; tarp „inovacijų 
pirmūnų“ ir „nuosaikesnių novatorių“ 
stebimas didelis atotrūkis38.

pasaulyje Europos pranašumas kuriant 
žinias ir diegiant inovacijas, palyginti su 
pagrindinėmis besiformuojančios rinkos 
ekonomikos šalimis, pvz., Brazilija ir 
Kinija, sparčiai nyksta. Nors Europa yra 
sukūrusi pajėgią mokslinių tyrimų bazę, ji 
turi šią bazę paversti veiksminga 
novatoriškų prekių ir paslaugų kūrimo 
priemone. Nors žinoma, kad Europa turi 
daugiau investuoti į mokslą ir inovacijas, 
Europa taip pat turi koordinuoti šias 
investicijas kur kas išmoningiau nei ji tai 
darė praeityje: daugiau nei 95 proc. 
nacionalinių mokslinių tyrimų ir plėtros 
biudžetų naudojami be konkretaus
Sąjungos koordinavimo, taigi dabar, kai 
mažėja finansavimo galimybių, tai gali 
turėti didžiulį potencialą.

Or. en

Pagrindimas

Šis nesuderinamumas bus sprendžiamas įgyvendinant naująjį konkretų tikslą „Pažangos 
skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas“ pagal prioritetą „Pažangus mokslas“.

Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečia, piliečiams vis didesnę riziką kelia 
įvairių formų grėsmės, pvz., nusikaltimai, 
prievarta, terorizmas, kibernetiniai 
nusikaltimai, privatumo pažeidimai, kitų 
formų socialiniai ir ekonominiai 
pažeidimai. Apskaičiuota, kad kiekvienais 
metais Europoje gali būti apie 75 mln. 
tiesioginių nusikaltimų aukų39. Įvertinta, 
kad 2010 m. su nusikaltimais, terorizmu, 
neteisėta veika, prievarta ir nelaimėmis 

Išbraukta.
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susijusios tiesioginės išlaidos Europoje 
sudarė apie 650 mlrd. EUR (apie 5 proc. 
Sąjungos BVP). Geriausias terorizmo 
pasekmių pavyzdys yra 2001 m. rugsėjo 11 
d. Manheteno bokštuose dvyniuose 
surengtas išpuolis. Per šį išpuolį žuvo 
tūkstančiai žmonių. Apskaičiuota, kad dėl 
jo JAV našumas sumažėjo 35 mlrd. JAV 
dol., bendroji produkcija – 47 mlrd. JAV 
dol., o nedarbas per kitą ketvirtį padidėjo 
beveik 1 proc. Piliečiai, bendrovės ir 
institucijos vis aktyviau naudojasi 
skaitmenine sąveika ir sandoriais 
socialinėje, finansinėje ir komercinėse 
srityse, tačiau interneto plėtra suteikia 
galimybę kiekvienais metais įvykdyti 
milijardų eurų vertės kibernetinius 
nusikaltimus ir pažeisti asmenų ar 
asociacijų privatumą visame žemyne. 
Nesaugumo jausmo kasdieniniame 
gyvenime plitimas ir netikėtų situacijų 
sukeltas nesaugumas, atrodo, gali paveikti 
piliečių pasitikėjimą ne tik institucijomis, 
bet vienas kitu.

Or. en

Pagrindimas

Su saugumu susiję klausimai sprendžiami pagal naująjį uždavinį „Laisvės apsauga ir 
saugumas Europoje“.

Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šie uždaviniai turi būti sprendžiami kartu 
ir naujoviškai, nes jie tarpusavyje susiję, o 
jų ryšiai yra sudėtingi ir dažnai netikėti. 
Inovacijos gali susilpninti integruotumą, 
kaip galima spręsti iš skaitmeninės 
atskirties ar darbo rinkos susiskaidymo 
pavyzdžio. Socialinės inovacijos, socialinis 
pasitikėjimas ir saugumas kartais būna 
sunkiai suderinami su politika, pvz., 

Išbraukta.
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socialiniu atžvilgiu pažeidžiamuose 
didelių Europos miestų rajonuose. Be to, 
inovacijas derinant su kintančiais piliečių 
poreikiais politikos formuotojams ir 
ekonominiams bei socialiniams dalyviams 
tenka ieškoti naujų atsakymų, kuriuos 
taikant nebūtų paisoma sektorių, veiklos, 
prekių ar paslaugų nusistovėjusių ribų. 
Interneto, finansinių sistemų, ekonomikos 
su nepaprastai dideliu labai senų ir 
stambių bendrovių skaičiumi 
susiformavimas ir aplinkos apsaugos 
organizacijų steigimasis akivaizdžiai 
įrodo, kaip reikia mąstyti ir kaip imtis 
spręsti šiuos uždavinius vienu metu 
atsižvelgiant į jų integruotumą, inovacijas 
ir saugumą.

Or. en

Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.1 papunkčio septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiems uždaviniams būdingas sudėtingumas 
ir paklausos pokyčiai verčia imtis 
naujoviškų mokslinių tyrimų, kurti naujas 
išmaniąsias technologijas, procesus ir 
metodus, socialinių inovacijų 
mechanizmus, suderintus veiksmus ir 
formuoti įvairių sričių politiką, kuri 
pagreitintų esminius pokyčius Europoje ar 
jiems padarytų įtaką. Todėl privaloma 
suprasti su šiais uždaviniais susijusias 
pagrindines tendencijas ir daromą poveikį, 
ir dar kartą atrasti ar išrasti sėkmingas 
solidarumo, koordinavimo ir kūrybingumo 
formas, kurios Europą, palyginti su kitais 
pasaulio regionais, pavertė išskirtiniu 
integracinės, inovacijas diegiančios ir
saugios visuomenės modeliu. 
Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis 
būtina laikytis platesnio strateginio 
požiūrio. Galiausiai, saugumo sričių 

Šiems uždaviniams būdingas sudėtingumas 
ir paklausos pokyčiai verčia imtis 
novatoriškų mokslinių tyrimų, kurti naujas 
išmaniąsias technologijas, procesus ir 
metodus, socialinių inovacijų 
mechanizmus, suderintus veiksmus ir 
formuoti įvairių sričių politiką, kuri 
pagreitintų esminius pokyčius Europoje ar 
jiems padarytų įtaką. Todėl privaloma 
suprasti su šiais uždaviniais susijusias 
pagrindines tendencijas ir daromą poveikį, 
ir dar kartą atrasti ar išrasti sėkmingas 
solidarumo, koordinavimo ir kūrybingumo 
formas, kurios Europą, palyginti su kitais 
pasaulio regionais, pavertė išskirtiniu 
integracinės ir inovacijas diegiančios 
visuomenės modeliu. Siekiant veiksmingai 
spręsti minėtus iššūkius dar labiau nei 
kitose mokslinių tyrimų, susijusių su 
pagrindiniais visuomenės iššūkiais, srityse 
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politika turėtų būti siejama su skirtingų 
sričių socialine politika, todėl atliekant šį 
uždavinį turi būti skatinama į mokslinius 
saugumo tyrimus įtraukti socialinius 
aspektus.

reikalingi tiek pagal tikslus atliekami 
moksliniai tyrimai (reaguojant į pirmiau 
apibrėžtus konkrečius tyrimų klausimus), 
tiek metodu „iš apačios į viršų“ 
grindžiami tyrimai (laisvai pradedami 
pačių tyrėjų). Galiausiai, 
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis 
būtina laikytis platesnio strateginio 
požiūrio.

Or. en

Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo uždaviniai nepaiso nacionalinių sienų, 
todėl juos sprendžiant reikia atlikti 
sudėtingesnę palyginamąją judumo 
(žmonių, prekių, paslaugų ir kapitalo, 
tačiau taip pat kvalifikacijos ir žinių) ir 
institucijų bendradarbiavimo formų, 
kultūrinės sąveikos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo analizę. Jeigu jie 
nebūtų giliau išmanomi ir numatomi, 
globalizacijos jėgos Europos šalis taip pat 
verstų vienas su kitomis konkuruoti, o ne 
bendradarbiauti, t. y. veikiau pabrėžti 
Europos skirtumus nei bendrumą ar 
tinkamą bendradarbiavimo ir 
konkurencijos pusiausvyrą. Šiuos labai 
svarbius socialinius ir ekonominius 
uždavinius sprendžiant tik nacionaliniu 
lygiu kyla pavojus neefektyviai naudoti 
išteklius, problemas perkelti į kitas 
Europos ir ne Europos šalis, taip pat dar 
labiau padidinti socialinę, ekonominę bei 
politinę įtampą, kuri gali tiesiogiai 
paveikti Europos Sąjungos sutartyje 
nurodytus su jos vertybėmis susijusius 
tikslus, visų pirma nurodytus Europos 
Sąjungos sutarties I antraštinėje dalyje.

Šie uždaviniai nepaiso nacionalinių sienų, 
todėl juos sprendžiant reikia atlikti 
sudėtingesnę palyginamąją visų Europos 
bendruomenių analizę. Jų ryšiai su 
nacionalinės ir Europos viešosios tvarkos 
sritimis globalizacijos sąlygomis ne tik 
sudaro galimybę parengti abipusiai 
pripažintas mokslinių tyrimų 
darbotvarkes, bet ir suteikti bendras ir 
gilesnes Europos žinias, kuriomis 
grindžiamos nacionalinės ir Europos
įrodymais pagrįstos politikos sritys gali 
būti geriau suvoktos ir įvertintos.

Or. en
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Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad sukurtų integracinę, inovacijas 
diegiančią ir saugią visuomenę, Europa 
turi imtis veiksmų, apimančių naujų žinių 
kūrimą, technologijas ir pajėgumus bei 
galimų politikos pasirinkčių nustatymą. 
Šios priemonės Europai padėtų spręsti jai 
iškilusius uždavinius ne tik Europos 
viduje, bet ir tampant pasaulinių procesų 
dalyve. Savo ruožtu šitaip būtų padedama 
valstybėms narėms pasinaudoti bet kokia 
kita patirtimi ir suteikiama joms galimybė 
geriau pasirinkti savo konkrečius 
veiksmus atsižvelgiant į šioms valstybėms 
būdingas aplinkybes.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Todėl sprendžiant šį uždavinį pagrindinis 
tikslas bus skatinti Sąjungos šalis, 
pasaulio valstybes ir atitinkamas 
mokslinių tyrimų ir inovacijų 
bendruomenes naujoviškai 
bendradarbiauti. Turėtų būti sistemingai 
siekiama piliečius susieti su pramone, 
remti socialinių ir technologinių inovacijų 
procesus, skatinti pažangų ir piliečių 
dalyvavimu grindžiamą viešą 
administravimą bei faktinių duomenų 
baze grindžiamą politikos formavimą, kad 
visų šių rūšių veikla taptų aktualesnė 
politikos formuotojams, socialiniams ir 
ekonominiams dalyviams bei piliečiams. 

Išbraukta.
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Šiuo atžvilgiu inovacijos ir moksliniai 
tyrimai yra būtina išankstinė Europos 
pramonės ir paslaugų konkurencingumo 
sąlyga, visų pirma saugumo, skaitmeninės 
plėtros ir privatumo apsaugos srityse.

Or. en

Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 punkto 6.2 papunkčio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
lėšomis būtų remiamas pagrindinių sričių 
Sąjungos politikos formavimas, vykdymas 
ir pritaikymas, pirmiausiai strategijoje 
„Europa 2020“ numatytų pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetų, 
bendros užsienio ir saugumo politikos bei 
Sąjungos vidaus saugumo strategijos, 
įskaitant nelaimių prevencijos ir 
neatidėliotinų priemonių taikymą. Turi 
būti užtikrinamas derinimas su Jungtinių 
tyrimų centro tiesioginiais veiksmais.

Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
lėšomis bus remiamas pagrindinių sričių 
Sąjungos politikos formavimas, vykdymas 
ir pritaikymas, pirmiausia strategijoje 
„Europa 2020“ numatyti pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo prioritetai.
Tai bus siejama su bendromis 
programavimo iniciatyvomis ir bus 
siekiama koordinuoti su Jungtinio tyrimų 
centro tiesioginiais veiksmais.

Or. en

Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti solidarumą ir
socialinę, ekonominę bei politinę įtrauktį
ir pageidautiną kultūrų sklaidą Europoje 
ir su tarptautiniais partneriais bei šiuo 
tikslu plėtoti pažangų mokslą ir disciplinų 
sąveiką, technologines permainas bei 
organizacines inovacijas. Šiuo atveju gali 
būti svarbūs moksliniai humanitarinių 
mokslų tyrimai. Vykdomais moksliniais 

Siekiama geriau suvokti visuomeninius 
pokyčius Europoje, jų poveikį socialinei, 
ekonominei bei politinei įtraukčiai ir 
esminius padarinius asmenų, šeimų ir
bendruomenių gerovei ir gyvenimo 
kokybei. Pagrindinės problemos, kurias 
reikės išspręsti, susijusios su Europos 
socialinės sanglaudos ir gerovės modeliais 
ir būtinybe sukurti didelę žinių bazę 
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tyrimais politikos formuotojams turi būti 
padedama parengti tokią politiką, kuri 
padėtų kovoti su skurdu ir užkirstų kelią 
Europos bendruomenėse plisti įvairių 
formų atskirčiai, diskriminacijai ir 
nelygybei, pvz., lyčių nelygybei ar 
skaitmeninei arba inovacinei atskirčiai ir su 
kitais pasaulio regionais. Jie visų pirma 
turėtų padėti įgyvendinti ir pritaikyti 
strategiją „Europa 2020“ ir platesnius 
išorės veiksmus, kurių imasi Sąjunga.
Turi būti imamasi konkrečių priemonių 
siekiant užtikrinti pažangumą mažiau 
išsivysčiusiuose regionuose ir taip 
išplečiant programos „Horizontas 2020“ 
dalyvių skaičių.

nelygybės ir socialinės atskirties, 
demografinių pokyčių ir senėjančios 
visuomenės, gyvenimo ir šeimos 
permainų, darbo ir gyvenimo sąlygų, 
migracijos ir judumo, švietimo ir visą 
gyvenimą trunkančio mokymosi, 
daugiakalbiškumo, socialinės politikos ir 
valdysenos dinamikos srityse, kartu 
atsižvelgiant į ekonominių ir socialinių 
sąlygų įvairovę Europoje.

Šiuo atveju gali būti svarbūs moksliniai 
socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimai. 
Vykdomais moksliniais tyrimais politikos 
formuotojams turi būti padedama parengti 
tokią politiką, kuri padėtų kovoti su skurdu 
ir užkirstų kelią Europos bendruomenėse 
plisti įvairių formų atskirčiai, 
diskriminacijai ir nelygybei, pvz., lyčių 
nelygybei ar skaitmeninei arba inovacinei 
atskirčiai ir su kitais pasaulio regionais. Jie 
visų pirma turėtų padėti įgyvendinti ir 
pritaikyti strategiją „Europa 2020“.

Or. en

Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant veiklą pirmenybė teikiama: Vykdant veiklą pirmiausia siekiama 
suvokti pirmiau minėtas problemas, 
palyginti jas visoje Europoje ir padėti 
plėtoti:

Or. en
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Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo skatinimui;

(a) priemones, kuriomis skatinamas 
pažangus, tvarus ir integracinis augimas, 
atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę 
Europos įvairovę ir jos pokyčių dinamiką;

Or. en

Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) stiprios ir integracinės visuomenės 
kūrimui Europoje;

(b) praktiką ir politikos sritis, kuriomis 
kuriama stipri ir integracinė visuomenė 
Europoje, stiprinant žinių bazę tokiose 
srityse kaip nelygybė, demografiniai ir 
šeimos pokyčiai, judumas, švietimo ir 
socialinė politika, taip pat pilietiškumas;

Or. en

Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) pastangas sukurti Europos socialinės 
sanglaudos ir gerovės modelius kaip 
tarptautines gaires;

Or. en
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Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) Europos, pasaulio procesų dalyvės, 
įtakos didinimui;

(c) priemones, skirtas Europos, pasaulio 
procesų dalyvės, įtakai didinti;

Or. en

Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.1 papunkčio antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) mokslinių tyrimų ir inovacijų atskirties 
Europoje panaikinimui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama pirmiausiai
turi būti teikiama Europos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų erdvės plėtrai bei 
inovacijų diegimo pagrindinių sąlygų 
nustatymui.

Siekiama Europoje skatinti visuomenę 
diegti inovacijas ir formuoti inovacijų 
politiką, šiuo tikslu įtraukiant piliečius, 
įmones ir vartotojus į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas bei remiant darniųjų mokslinių 
tyrimų ir inovacijų politiką, atsižvelgiant į 
globalizacijos poveikį. Parama turi būti 
teikiama moksliniams tyrimams, 
susijusiems su Europos mokslinių tyrimų 
ir inovacijų erdvės plėtra bei inovacijų 
diegimo pagrindinių sąlygų nustatymu, 
įskaitant geresnį visuomenės ribotumų ir 
galimybių suvokimą ir jų vaidmenį 
inovacijų diegimo procese.

Or. en
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Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Inovacijų sąjungos ir Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės 
faktinių duomenų bazės stiprinimui ir 
paramos joms didinimui;

(a) Inovacijų sąjungos ir Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės 
faktinių duomenų bazės stiprinimui ir 
paramos joms didinimui, atsižvelgiant į 
įvairias ekonomines ir socialines 
aplinkybes;

Or. en

Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų formų inovacijų, įskaitant 
socialines inovacijas ir kūrybingumą, 
tyrimui;

(b) naujų formų inovacijų, įskaitant 
socialines inovacijas ir kūrybingumą, 
tyrimui ir suvokimui;

Or. en

Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) mokslinių tyrimų ir palyginimo 
procesams, kurie sudaro palankias 
sąlygas kūrybingumui ir naujovėms;

Or. en
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Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) visuomenės įtraukimo į mokslinius 
tyrimus ir inovacijas užtikrinimui;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.2 papunkčio antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) nuoseklaus ir veiksmingo
bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis 
skatinimui.

(d) supratimui, kaip nuoseklus ir 
veiksmingas bendradarbiavimas
mokslinių tyrimų ir aukšto lygio mokymo 
srityse su trečiosiomis šalimis skatina 
inovacijų diegimą.

Or. en

Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6.3 punkto 6.3.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6.3.3. Saugi visuomenė Išbraukta.
Siekiama paremti Sąjungos išorės ir 
vidaus saugumo politiką bei užtikrinti 
skaitmeninės bendrosios rinkos 
kibernetinį saugumą, pasitikėjimą ir 
privatumą šioje rinkoje, kartu didinant 
Sąjungos saugumo, IRT bei paslaugų 
sektorių konkurencingumą. Tai bus 
daroma kuriant naujoviškas technologijas 
ir priemones, kuriomis bus siekiama 
panaikinti saugumo spragas ir užtikrinti 
pavojų saugumui prevenciją. Šie į misiją 
orientuoti veiksmai bus grindžiami įvairių 
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galutinių naudotojų (piliečių, įmonių, 
administracijų, įskaitant nacionalines ir 
tarptautines institucijas, civilinės saugos, 
teisėsaugos, pasienio tarnybas ir pan.) 
poreikiais ir taip bus atsižvelgiama į 
pavojų saugumui, privatumo apsaugos ir 
būtinų visuomenės aspektų raidą.
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama:
(a) kovai su nusikaltimais ir terorizmu;
(b) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;
(c) kibernetinio saugumo užtikrinimui
(d) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;
(e) privatumo ir laisvės užtikrinimui 
naudojantis internetu ir geresniam 
visuomeninio aspekto įtraukimui į 
saugumo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Su saugumu susiję klausimai sprendžiami pagal naująjį uždavinį „Laisvės apsauga ir 
saugumas Europoje“.

Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo III dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. LAISVĖS APSAUGA IR 
SAUGUMAS EUROPOJE
6a.1. Konkretus tikslas
Konkretus tikslas – saugoti laisvę ir 
skatinti saugumą Europoje atsižvelgiant į 
pasaulio regionų tarpusavio sąveiką ir 
grėsmių sudėtingumą.
Europa dar niekada nebuvo tokia taiki, o 
Europos Sąjungos piliečių saugumo lygis 
yra gerokai aukštesnis, palyginti su 
kitomis pasaulio šalimis. Kita vertus, 
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išlieka Europos pažeidžiamumas nuolat 
didėjančios globalizacijos sąlygomis, todėl 
visuomenė susiduria su didelėmis 
grėsmėmis saugumui, kurių vis daugėja ir 
kurios tampa vis sudėtingesnės.
Didelio masto karinių agresijų grėsmė 
sumažėjo, ir saugumo problemos yra 
susijusios su naujomis įvairiapusėmis, 
tarpusavyje susijusiomis ir 
tarpvalstybinėmis grėsmėmis. Todėl 
saugumo sąvoka buvo papildyta ir apima 
ne tik karinį aspektą, bet ir kitus tokius 
aspektus kaip žmogaus teisės, aplinkos 
nykimas, politinis stabilumas ir 
demokratija, socialiniai klausimai, 
kultūros ir religinė tapatybė arba 
imigracija. Todėl vidiniai ir išoriniai 
saugumo aspektai yra neatskiriamai 
susiję. Dabartinės grėsmės saugumui ir 
laisvei yra gausios, sudėtingos bei 
kintančios ir, be kitų grėsmių, apima 
terorizmą, organizuotą nusikalstamumą, 
kibernetinius išpuolius, piratavimą, 
regioninį nestabilumą ar stichines ir 
žmogaus sukeltas nelaimes. Šios grėsmės 
turi svarbų ekonominį ir socialinį poveikį, 
todėl būtina imtis įvairių atitinkamų 
prevencinių ir kovos su šiomis grėsmėmis 
veiksmų.
Įvertinta, kad 2010 m. su nusikaltimais, 
terorizmu, neteisėta veika, prievarta ir 
nelaimėmis susijusios tiesioginės išlaidos 
Europoje sudarė ne mažiau kaip 
650 mlrd. EUR (apie 5 proc. Sąjungos 
BVP). Terorizmas turėjo pražūtingų 
padarinių keliose Europos šalyse ir sukėlė 
tūkstančių asmenų žūtį ir didelių 
ekonominių nuostolių. Piliečiai, 
bendrovės ir institucijos vis aktyviau 
naudojasi skaitmenine sąveika ir 
sandoriais socialinėje, finansinėje ir 
komercinėse srityse, tačiau interneto 
plėtra suteikia galimybę kiekvienais 
metais įvykdyti milijardų eurų vertės 
kibernetinius nusikaltimus ir pažeisti 
asmenų ar asociacijų privatumą visame 
žemyne. Nesaugumo jausmo 
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kasdieniniame gyvenime plitimas ir 
netikėtų situacijų sukeltas nesaugumas, 
atrodo, gali paveikti piliečių pasitikėjimą 
ne tik institucijomis, bet ir vienas kitu.
Saugumo sprendimų ieškojimas ir 
įgyvendinimas reiškia, kad siekiama 
socialiai priimtinos pusiausvyros tarp 
saugumo ir kitų vertybių, pvz., laisvės, 
demokratijos, lygybės ar teisinės valstybės. 
Šia pusiausvyra turi būti grindžiama bet 
kokia veikla, kuria užtikrinamas Europos 
piliečių saugumas.
6a.2. Pagrindimas ir Sąjungos pridėtinė 
vertė
Nė viena valstybė narė šių grėsmių negali 
įveikti savarankiškai, nes dauguma 
saugumo srities iššūkių yra 
tarpvalstybiniai ir kyla įvairiuose 
sektoriuose, todėl reikalinga sudėtinga ir 
išsami palyginamoji analizė ir sustiprintos 
institucinio ir tarptautinio 
bendradarbiavimo formos.
Kad Sąjunga galėtų saugoti laisvę ir 
užtikrinti saugumą, būtina veiksmingai 
reaguoti į grėsmes taikant visapusišką ir 
naujovišką vidaus ir išorės saugumo 
priemonių rinkinį. Moksliniai tyrimai ir 
inovacijos gali atlikti labai svarbų 
pagalbinį vaidmenį kaip įgalinanti jėga, 
nors vien tik ja negalima užtikrinti 
saugumo. Mokslinių tyrimų ir inovacijų 
diegimo veikla turėtų būti siekiama 
užkirsti kelią, atgrasyti, pasirengti ir 
apsisaugoti nuo grėsmių saugumui. Be to, 
saugumo srityje kyla pagrindiniai 
iššūkiai, kurių negalima išspręsti 
naudojant nepriklausomas ir sektoriui 
būdingas priemones, o reikia plačių 
užmojų, suderintų ir visa apimančių 
metodų.
Sprendžiant šį uždavinį pagrindinis tikslas 
– valstybių narių bendradarbiavimas, taip 
pat jų bendradarbiavimas su trečiosiomis 
šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis.
Šiam uždaviniui skiriamomis Sąjungos 
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lėšomis būtų remiamas pagrindinių 
Sąjungos politikos sričių, kuriomis 
siekiama užkirsti kelią, atgrasyti, 
pasirengti ir apsisaugoti nuo grėsmių 
saugumui, bendros užsienio ir saugumo 
politikos bei Sąjungos vidaus saugumo 
strategijos, įskaitant nelaimių prevencijos 
ir neatidėliotinas priemones, kūrimas, 
įgyvendinimas ir pritaikymas.
6a.3. Bendros veiklos kryptys
Siekiama paremti Sąjungos išorės ir 
vidaus saugumo politiką bei užtikrinti 
skaitmeninės bendrosios rinkos 
kibernetinį saugumą, pasitikėjimą ir 
privatumą šioje rinkoje, kartu didinant 
Sąjungos saugumo, IRT bei paslaugų 
sektorių konkurencingumą. Vykdant 
veiklą, be kita ko, daug dėmesio bus 
skiriama kitos kartos inovacinių 
sprendimų moksliniam tyrimams ir 
plėtojimui, kuriant naujas koncepcijas ir 
konstrukcijas bei sąveikius standartus. 
Tai bus daroma kuriant naujoviškas 
technologijas ir priemones, kuriomis bus 
siekiama panaikinti saugumo spragas ir 
užtikrinti pavojų saugumui prevenciją. Ši 
į misiją nukreipta veikla bus grindžiama 
įvairių galutinių naudotojų (piliečių, 
įmonių, administracijų, įskaitant 
nacionalines ir tarptautines institucijas, 
civilinės saugos, teisėsaugos, pasienio 
tarnybas ir pan.) poreikiais ir taip bus 
atsižvelgiama į pavojų saugumui, 
privatumo apsaugos ir būtinų visuomenės 
aspektų raidą.
Vykdant veiklą pirmenybė teikiama:
(a) piliečių saugumo didinimui ir kovai su 
nusikaltimais ir terorizmu;
(b) ypatingos svarbos infrastruktūros 
objektų apsaugai ir atsparumo didinimui;
(c) saugumo stiprinimui, šiuo tikslu 
užtikrinant sienų kontrolę;
(d) kibernetinio saugumo užtikrinimui ir 
didinimui;
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(e) Europos atsparumo krizėms ir 
nelaimėms didinimui;
(f) privatumo ir laisvės užtikrinimui ir 
saugos socialinio lygmens didinimui, 
įskaitant jo socialinius, ekonominius, 
politinius ir kultūrinius aspektus;
(g) Sąjungos vidaus ir išorės saugumo 
politikos rėmimui ir tarptautinio 
mokslinio bendradarbiavimo, kaip taikos 
priemonės, vaidmens stiprinimui.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į ypatingą saugumo pobūdį galima pagrįsti ankstesniojo uždavinio „Integracinė, 
inovacijas diegianti ir saugi visuomenė“ padalijimą ir naujo uždavinio „Laisvės apsauga ir 
saugumas Europoje“ sukūrimą. Formuluotė ir turinys pritaikyti siekiant veiksmingai ir 
nuosekliai kovoti su pagrindiniais iššūkiais, su kuriais Europa susiduria šioje srityje.

Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo IV dalies 2 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjunga parengė plataus užmojo politikos 
darbotvarkę iki 2020 m., kurioje 
aptariamas sudėtingų ir susijusių uždavinių 
rinkinys, pvz., tvarus išteklių valdymas ir 
konkurencingumas. Norint šiuos 
uždavinius sėkmingai išspręsti būtina turėti 
patikimų mokslinių duomenų, kurie apimtų 
įvairias mokslines disciplinas ir kuriais 
remiantis būtų galima patikimai įvertinti 
politikos galimybes. JRC, kuris dar
nuodugniau atliks Sąjungos politikos 
mokslinio konsultavimo funkciją, užtikrins 
būtiną mokslinę ir techninę paramą visais 
politikos formavimo etapais – nuo 
koncepcijos parengimo iki įgyvendinimo ir 
įvertinimo. Šiuo tikslu savo mokslinius 
tyrimus JRC visų pirma orientuos į 
Sąjungos politikos prioritetus ir stiprins 
kelias disciplinas apimančią kompetenciją. 
JRC nepriklausomumas nuo konkrečių 

Sąjunga parengė plataus užmojo politikos 
darbotvarkę iki 2020 m., kurioje 
aptariamas sudėtingų ir susijusių uždavinių 
rinkinys, pvz., tausus išteklių valdymas ir 
konkurencingumas. Norint šiuos 
uždavinius sėkmingai išspręsti būtina turėti 
patikimų mokslinių duomenų, kurie apimtų 
įvairias mokslines disciplinas ir kuriais 
remiantis būtų galima patikimai įvertinti 
politikos galimybes. JRC, kuris dar 
nuodugniau atliks Sąjungos politikos 
mokslinio konsultavimo funkciją, užtikrins 
būtiną mokslinę ir techninę paramą visais 
politikos formavimo etapais – nuo 
koncepcijos parengimo iki įgyvendinimo ir 
įvertinimo. Šiuo tikslu savo mokslinius 
tyrimus JRC visų pirma orientuos į 
Sąjungos politikos prioritetus ir stiprins 
kelias disciplinas apimančią kompetenciją. 
JTC nepriklausomumas nuo konkrečių 
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interesų (privačių ar nacionalinių) kartu su 
JRC užtikrinama mokslinio techninio 
konsultavimo funkcija suteikia galimybę 
palengvinti būtino sutarimo užtikrinimą su 
visomis suinteresuotosiomis šalimis ir 
politikos formuotojais. Valstybės narės ir 
Sąjungos piliečiai turi naudos iš JRC 
atliekamų mokslinių tyrimų, visų pirma, 
pvz., sveikatos ir vartotojų apsaugos, 
aplinkos, saugos ir saugumo bei krizių ir 
nelaimų valdymo srityse.

interesų (privačių ar nacionalinių) kartu su 
JTC užtikrinama mokslinio techninio 
konsultavimo funkcija suteikia galimybę 
palengvinti būtino sutarimo užtikrinimą su 
visais suinteresuotaisiais subjektais ir 
politikos formuotojais. Valstybės narės ir 
regionai turės naudos iš JRC paramos jų 
pažangiųjų specializacijų strategijoms ir 
šio centro atliekamų mokslinių tyrimų, 
visų pirma, pvz., sveikatos ir vartotojų 
apsaugos, aplinkos, saugos ir saugumo bei 
krizių ir nelaimų valdymo srityse. Be to, 
šie moksliniai tyrimai bus naudingi 
Sąjungos piliečiams.

Or. en

Pagrindimas

Kaip jau minėta šio reglamento 5 straipsnyje, nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos 
turės naudos iš Jungtinio tyrimų centro (JTC) paramos jų pažangiųjų specializacijų 
strategijoms.

Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra integruoti žinių 
trikampį, t. y. mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir švietimą – taip stiprinti 
Sąjungos inovacijų pajėgumus ir spręsti 
visuomenės uždavinius.

Konkretus tikslas yra integruoti žinių 
trikampį, t. y. mokslinius tyrimus, 
inovacijas ir švietimą – taip stiprinti ir 
papildyti Sąjungos inovacijų pajėgumus ir 
spręsti visuomenės uždavinius.

Or. en

Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 1 punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europa turi pašalinti kelis struktūrinius 
trūkumus, kliudančius tinkamai išnaudoti 

Europa turi pašalinti kelis struktūrinius 
trūkumus, kliudančius tinkamai išnaudoti 
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inovacijų pajėgumus ir gebėjimą teikti 
naujas paslaugas, produktus ir organizuoti 
procesus. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
Europa turi spręsti – palyginti 
neveiksmingas talentų pritraukimas ir jų 
išlaikymas; nepakankamas turimų 
mokslinio tyrimo galimybių išnaudojimas 
siekiant sukurti ekonominę ir socialinę 
vertę; žemas verslo aktyvumo lygis; 
pavyzdiniuose centruose naudojamų 
išteklių nepakanka siekiant konkuruoti 
pasaulyje; aukštojo mokslo žinių 
trikampiui, moksliniams tyrimams bei 
verslui bendradarbiauti Europos lygiu 
trukdantis pernelyg didelis kliūčių skaičius.

inovacijų pajėgumus ir gebėjimą teikti 
naujas paslaugas, produktus ir organizuoti 
procesus. Pagrindiniai klausimai, kuriuos 
Europa turi spręsti – palyginti 
neveiksmingas talentų pritraukimas ir jų 
išlaikymas; nepakankamas turimų 
mokslinio tyrimo galimybių išnaudojimas 
siekiant sukurti ekonominę ir socialinę 
vertę; nepakankamas mokslinių tyrimų 
rezultatų perkėlimas į rinką; žemas verslo 
aktyvumo ir polinkio į verslininkystę lygis; 
mažai privačiojo sektoriaus sutelktų 
investicijų moksliniams tyrimams ir 
technologinei plėtrai ir pavyzdiniuose 
centruose naudojamų išteklių, įskaitant 
žmogiškuosius išteklius, nepakanka 
siekiant konkuruoti pasaulyje; aukštojo 
mokslo žinių trikampiui, moksliniams 
tyrimams bei verslui bendradarbiauti 
Europos lygiu trukdantis pernelyg didelis 
kliūčių skaičius.

Or. en

Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 2 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT spręs šiuos klausimus, inicijuodamas 
struktūrinius pokyčius Europos inovacijų 
erdvėje. EIT šio tikslo sieks skatindamas 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
aukščiausio lygio inovacijų integraciją, taip 
kurdamas inovacijoms palankią naują 
aplinką ir remdamas naują verslių žmonių 
kartą. Vykdydamas šią veiklą EIT visomis 
išgalėmis padės siekti strategijos „Europa 
2020“ (visų pirma, pavyzdinių iniciatyvų 
„Inovacijų sąjunga“ ir „Judus jaunimas“) 
tikslų.

EIT spręs šiuos klausimus, inicijuodamas 
struktūrinius pokyčius Europos inovacijų 
erdvėje. EIT šio tikslo sieks skatindamas 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
aukščiausio lygio inovacijų integraciją, taip 
kurdamas inovacijoms palankią naują 
aplinką ir remdamas naują verslių žmonių 
kartą, taip pat skatindamas naujų 
inovacinių įmonių steigimą. Vykdydamas 
šią veiklą EIT visomis išgalėmis padės 
siekti strategijos „Europa 2020“ (visų 
pirma, pavyzdinių iniciatyvų „Inovacijų 
sąjunga“ ir „Judus jaunimas“) tikslų. Visų 
pirma, vykdant Europos inovacijos ir 
technologijos instituto (EIT) veiklą per 
žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB) 
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ypatingai prisidedama įgyvendinant 
konkrečius tikslus „Visuomenės 
uždaviniai“ ir „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatytus specialiojoje 
programoje „Horizontas 2020“.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu susieti ŽIB veiklą su kitais atitinkamais tikslais, nustatytais kitose programos 
„Horizontas 2020“ dalyse.

Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 2 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT pasižymi tuo, kad integruoja švietimą 
ir verslumą į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, kaip vienos inovacinės 
grandinės Sąjungoje ir už jos ribų dalis.

EIT pasižymi tuo, kad integruoja švietimą 
ir verslumą į mokslinius tyrimus ir 
inovacijas, kaip vienos inovacinės 
grandinės Sąjungoje ir už jos ribų dalis, 
todėl gausėja inovacinių paslaugų, 
produktų ir procesų, kurie perkeliami į 
rinką.

Or. en

Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 2 punkto ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 
vykdomasis direktorius. ŽIB partneriai yra 
pavieniai teisiniai subjektai, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
verslo planus, įskaitant plataus užmojo 

EIT, naudodamas savo ŽIB, veiklą vykdo 
vadovaudamasis verslo principais. Labai 
svarbu turėti stiprų vadovą, todėl 
kiekvienai ŽIB vadovauja pagrindinis 
vykdomasis direktorius. ŽIB partneriams 
atstovauja vienas juridinis asmuo, siekiant 
užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami 
racionaliau. ŽIB turi parengti metinius 
verslo planus, įskaitant plataus užmojo 
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veiklos planų rinkinį, aprėpiantį švietimą ir 
verslo steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais 
ir tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
principais.

veiklos planų rinkinį, aprėpiantį švietimą ir 
verslo steigimą, grindžiamą aiškiais tikslais 
ir tikėtinais rezultatais bei su tikėtinu 
poveikiu rinkai ir visuomenei. Dabartinės 
ŽIB dalyvavimo, vertinimo ir stebėsenos 
taisyklės suteikia galimybę sprendimus 
priimti sparčiai, vadovaujantis verslo 
principais. Tačiau ŽIB, kurios 
finansuojamos ir valstybės lėšomis, turi 
išlikti atskaitingos ir veikti atvirai ir 
skaidriai, visų pirma kitų subjektų jų 
veiklos srityje atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

ŽIB dalyvavimui visuomenėje reikia skaidrumo ir atvirumo siekiant išvengti nepagrįstos 
diskriminacijos ir plėsti dalyvavimą.

Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 punkto penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ŽIB yra labai integruoti subjektai, 
suburiantys pažangius aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir technologijų institutus. 
ŽIB suteikia galimybę pasaulinio lygio 
partneriams suformuoti naujas, kelias sritis 
aprėpiančias konfigūracijas, optimizuoti 
turimus išteklius ir užtikrinti prieigą 
naujiems verslo sprendimams taikant 
naujas vertės grandines, prisiimant didelę 
riziką ir imantis plataus užmojo uždavinių.

EIT ŽIB yra labai integruoti subjektai, 
suburiantys pažangius aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir technologijų institutus. 
ŽIB suteikia galimybę pasaulinio lygio 
partneriams suformuoti naujas, kelias sritis 
aprėpiančias konfigūracijas, optimizuoti 
turimus išteklius ir užtikrinti prieigą 
naujiems verslo sprendimams taikant 
naujas vertės grandines, prisiimant didelę 
riziką ir imantis plataus užmojo uždavinių.
Labai svarbu, kad ŽIB sudarytų galimybę 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) 
visapusiškai dalyvauti visoje savo veikloje: 
dalyvių skaičiaus didinimas priimant 
naujus dalyvius, turinčius naujų idėjų, ir 
visų pirma dalyvaujančių MVĮ skaičiaus 
didinimas turėtų būti ŽIB augimo 
strategijos dalis.

Or. en
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Pagrindimas

ŽIB turi būti atviros MVĮ dalyvavimui, nes jos yra Europos pramonės pagrindas.

Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 2 punkto šešta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Talentas yra pagrindinė inovacijos 
sudedamoji dalis. EIT motyvuoja žmones 
ir skatina jų tarpusavio sąveiką, todėl jo 
inovacijų modelyje svarbiausias vaidmuo 
tenka studentams, mokslo darbuotojams ir 
verslininkams. EIT ugdo verslumo ir 
kūrybingumo kultūrą, o talentingiems 
žmonėms sudaromos sąlygos gauti 
tarpdisciplininį išsilavinimą: jie gali 
dalyvauti EIT ženklu pažymėtose 
magistrantūros ir doktorantūros 
programose, kurios turėtų tapti tarptautiniu 
mastu pripažintu pažangumo ženklu. 
Vykdydamas šią veiklą EIT labai skatina 
judrumą žinių trikampyje.

Talentas yra pagrindinė inovacijos 
sudedamoji dalis. EIT motyvuoja žmones 
ir skatina jų tarpusavio sąveiką, todėl jo 
inovacijų modelyje svarbiausias vaidmuo 
tenka studentams, mokslo darbuotojams ir 
verslininkams. EIT ugdo verslumo ir 
kūrybingumo kultūrą, o talentingiems 
žmonėms sudaromos sąlygos gauti 
tarpdalykinį išsilavinimą: jie gali dalyvauti
EIT ženklu pažymėtose magistrantūros ir 
doktorantūros programose, kurios turėtų 
tapti tarptautiniu mastu pripažintu 
pažangumo ženklu. Vykdydamas šią veiklą 
EIT užtikrina optimalią plėtrą ir 
dinamišką Europos intelektualinio 
kapitalo panaudojimą ir labai skatina 
judrumą ir mokymą žinių trikampyje.

Or. en

Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 3 punkto a papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT siekia išlaisvinti inovacinį žmonių 
potencialą ir panaudoti jų idėjas 
neatsižvelgiant į jų vietą inovacijų 
grandinėje. EIT taip pat padeda šalinti 
„Europos paradoksą“, kai pažangių 
mokslinių tyrimų pajėgumai nėra tinkamai 
išnaudojami. Šia savo veikla EIT padeda 
idėjas pateikti rinkai. Daugiausiai 
naudodamas savo ŽIB ir pirmenybę 

EIT siekia išlaisvinti inovacinį žmonių 
potencialą ir panaudoti jų idėjas 
neatsižvelgiant į jų vietą inovacijų 
grandinėje. EIT taip pat padeda šalinti 
„Europos paradoksą“, kai pažangių 
mokslinių tyrimų pajėgumai nėra tinkamai 
išnaudojami. Šia savo veikla EIT padeda 
perkelti žinias ir technologijas siekiant 
pateikti idėjas rinkai. Daugiausiai 
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teikdamas verslumo skatinimui EIT sukurs 
naujų verslo galimybių jau veikiančiose 
įmonėse ir steigdamas naujas įmones ir jų 
padalinius.

naudodamas savo ŽIB ir pirmenybę 
teikdamas verslumo skatinimui EIT sukurs 
naujų verslo galimybių jau veikiančiose 
įmonėse ir steigdamas naujas įmones ir jų 
padalinius. Dėmesys bus sutelktas ne tik į 
technologines naujoves, bet ir į socialines 
ir netechnologines naujoves bei socialinio 
verslumo skatinimą.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti skatinamos socialinės naujovės ir socialinis verslumas, nes tai yra būtina sąlyga 
siekiant pagerinti Europos pasiekimus mokslo ir inovacijų srityse.

Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 3 punkto b papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaita ar tvari energetika. Kompleksiškai 
spręsdamas pagrindinius visuomenės 
uždavinius EIT skatina kelias disciplinas ar 
skirtingas disciplinas aprėpiančių metodų 
taikymą ir padeda sutelkti ŽIB mokslinių 
tyrimų partnerių pastangas.

Įgyvendindamas savo strategiją ir 
vykdydamas veiklą EIT pirmenybę teikia 
visuomenės uždaviniams, kurie bus 
aktualiausi ateityje, spręsti, pvz., klimato 
kaita ar tvari energetika. Kompleksiškai 
spręsdamas pagrindinius visuomenės 
uždavinius EIT skatina tarpdalykinių ar 
daugiadalykinių metodų taikymą ir padeda 
sutelkti ŽIB ir už jų ribų mokslinių tyrimų 
partnerių pastangas. Visų pirma EIT 
plėtoja savo galimybes netechnologinių, 
organizacinių ir sistemų naujovių srityje, 
taip pat skatina socialinį verslumą kaip 
būtiną savo technologinės ir pramoninės 
veiklos sričių papildymą;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti skatinamos socialinės naujovės ir socialinis verslumas, nes tai yra būtina sąlyga 
siekiant pagerinti Europos pasiekimus mokslo ir inovacijų srityse.
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Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 3 punkto d papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi siekti, kad būtų diegiami nauji 
požiūriai į inovacijas ir kuriama bendra 
inovacijų ir žinių perdavimo kultūra, be 
kita ko, dalijantis įvairia EIT ŽIB patirtimi, 
šiam tikslui pasitelkiant įvairius sklaidos 
mechanizmus, pvz., suinteresuotųjų šalių 
centrą ir stipendijų programą.

EIT turi siekti, kad būtų diegiami nauji 
požiūriai į inovacijas ir kuriama bendra 
inovacijų ir žinių perdavimo kultūra, 
ypatingą dėmesį skiriant MVĮ. Tai galėtų 
būti atliekama, be kita ko, dalijantis įvairia 
EIT ŽIB patirtimi, šiam tikslui pasitelkiant 
įvairius sklaidos mechanizmus, pvz., 
suinteresuotųjų šalių centrą, patentų 
suvienijimą ir stipendijų programą.

Or. en

Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo V dalies 3 punkto f papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT turi tinkamai prisidėti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų, visų 
pirma spręsti visuomenės uždavinius 
siekdamas papildyti kitas šiose srityse 
taikomas iniciatyvas. Jis išbandytų naujus 
ir supaprastintus finansavimo ir valdymo 
metodus, taigi jam Europos inovacijų 
erdvėje tektų pirmeivio vaidmuo. Jo 
taikomas finansavimo metodas 
grindžiamas stipriu sverto poveikiu: 
telkiamos ir viešojo, ir privačiojo sektorių 
lėšos. Be to, EIT naudos visiškai naujas 
tikslinės paramos priemones, taikomas 
individualiai veiklai, ir šiuo tikslu 
pasitelkiant EIT fondą.

EIT turi tinkamai prisidėti siekiant 
programos „Horizontas 2020“ tikslų, visų 
pirma spręsti visuomenės uždavinius 
siekdamas papildyti kitas šiose srityse 
taikomas iniciatyvas. Jis išbandytų naujus 
ir supaprastintus finansavimo ir valdymo 
metodus, taigi jam Europos inovacijų 
erdvėje tektų pirmeivio vaidmuo. Didelė 
metinės įmokos dalis skiriama ŽIB 
atsižvelgiant į konkurencingumą, 
remiantis metinių planų, tikslų, pasiektų 
rezultatų ir tolesnių galimybių vertinimu, 
kuris atliekamas kiekvienais metais. Jo 
taikomas finansavimo metodas 
grindžiamas stipriu sverto poveikiu: 
telkiamos ir viešojo, ir privačiojo sektorių 
lėšos. Be to, EIT naudos visiškai naujas 
tikslinės paramos priemones, taikomas 
individualiai veiklai, ir šiuo tikslu 
pasitelkiant EIT fondą.

Or. en



PR\905549LT.doc 141/152 PE489.637v02-00

LT

Pagrindimas

Metinės įmokos įvairioms ŽIB turi priklausyti nuo pažangos ir pasiektų rezultatų.

Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis programos „Horizontas 
2020“ biudžeto paskirstymas (mln. EUR):

Programos „Horizontas 2020“ biudžeto 
paskirstymas (mln. EUR):

Or. en

Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pirma išnaša, pažymėta žvaigždute

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*Įskaitant 8975 mln. EUR informacinėms 
ir ryšių technologijoms (IRT) (1795 mln. 
EUR – fotonikai ir mikro ir 
nanoelektronikai), 4293 mln. EUR –
nanotechnologijoms, pažangiosioms 
medžiagoms ir pažangiems gamybos ir 
apdirbimo procesams, 575 mln. EUR –
biotechnologijoms, o kosmosui –
1737 mln. EUR. Taigi didelio poveikio 
technologijoms bus skirta 6663 mln. EUR.

*Įskaitant 57,6 proc. informacinėms ir 
ryšių technologijoms (IRT) (20 proc. –
fotonikai ir mikro ir nanoelektronikai), 
27,6 proc. – nanotechnologijoms, 
pažangiosioms medžiagoms ir pažangiems 
gamybos ir apdirbimo procesams, 3,7 proc.
– biotechnologijoms, o kosmosui –
11,1 proc. Taigi didelio poveikio 
technologijoms bus skirta 42,8 proc.

Or. en

Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo antra išnaša, pažymėta žvaigždute

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie 1131 mln. šios sumos gali būti skirta 
projektams įgyvendinti pagal Strateginį 
energetikos technologijų planą (SET 

Apie 28,3 proc. šios sumos gali būti skirta 
projektams įgyvendinti pagal Strateginį 
energetikos technologijų planą (SET 
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planą). Apie trečdalis šios sumos gali būti 
skirta MVĮ.

planą). Apie trečdalis šios sumos gali būti 
skirta MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo trečia išnaša, pažymėta žvaigždute

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

*** Bendra suma bus skirta asignavimų 
pavidalu, kaip numatyta 6 straipsnio 3 
dalyje. Antra asignavimų suma –
1652 mln. EUR – skiriama proporcingai 
iš „Visuomenės uždavinių“ ir „Pirmavimo 
kuriant didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ biudžetų; ji yra orientacinė 
ir jai taikomas 26 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas įvertinimas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 220

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo lentelė „Biudžeto paskirstymas“

Komisijos siūlomas tekstas

I Pažangus mokslas: 27818

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15008

2. Ateities ir kuriamos technologijos 3505

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 6503

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 2802

II Pramonės pirmavimas: 20280

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 15580, o 500 šios sumos –
EIT
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2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4000

3. Inovacijų diegimas MVĮ 700

III Visuomenės uždaviniai: 35888

1. Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė; 9077, o 292 šios sumos –
EIT

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai ir bioekonomika;

4694, o 150 šios sumos –
EIT

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 6537, o 210 šios sumos –
EIT

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 7690, o 247 šios sumos –
EIT

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3573, o 115 šios sumos –
EIT

6. Integracinė, inovacijas diegianti ir saugi visuomenė 4317, o 138 šios sumos –
EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 1542 + 1652***

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2212

IŠ VISO 87740

Pakeitimas

I Pažangus mokslas: 33,2 proc.

1. Europos mokslinių tyrimų taryba 15,7 proc.

2. Ateities ir kuriamos mokslo šakos bei technologijos 3,5 proc.

3. Marie Curie veiksmai siekiant ugdyti kvalifikacijas, mokyti ir plėtoti karjerą 9,1 proc.

4. Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra (įskaitant e. infrastruktūrą) 3,6 proc.

5. Kompetencijos plėtimas 0,9 proc.

6. Mokslas ir visuomenė 0,4 proc.

II Pramonės pirmavimas: 24,0 proc.

1. Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas* 17,2 proc.

2. Prieiga prie rizikos kapitalo** 4,0 proc.

3. Inovacijų diegimas MVĮ 2,8 proc.
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III Visuomenės uždaviniai: 37,7 proc.

1. Sveikata ir gerovė 10,2 proc.

2. Maisto tiekimo užtikrinimas, tvarus žemės ūkis, jūrų ir jūrininkystės moksliniai 
tyrimai ir bioekonomika 4,9 proc.

3. Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija 7,1 proc.

4. Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos 8,0 proc.

5. Kova su klimato kaita, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavų tiekimas 3,6 proc.

6. Europos visuomenės ir visuomenės permainų suvokimas 2,0 proc.

7. Laisvės apsauga ir saugumas Europoje 1,9 proc.

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) 3,1 proc.

Jungtinio tyrimų centro nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai 2,1 proc.

IŠ VISO 100 proc.

Or. en



PR\905549LT.doc 145/152 PE489.637v02-00

LT

Pakeitimas 221

Pasiūlymas dėl reglamento
II a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas

PROGRAMA „HORIZONTAS 2020“
Priemonių rinkinys
Visa apimantis programos „Horizontas 
2020“ pobūdis, daugialypiai tikslai, jos 
bruožai ir veiklos rūšių įvairovė rodo, kad 
turėtų būti taikomi įvairūs įgyvendinimo 
būdai („priemonės“), kuriuos galima būtų 
taikyti lanksčiai. 
Šioje lentelėje siekiama apžvelgti 
programoje „Horizontas 2020“ siūlomų 
priemonių rinkinį, pagal kurį skiriama 
Europos Sąjungos finansinė parama.
Priemonių rinkinys sudarytas remiantis 
patirtimi, sukaupta sėkmingai 
įgyvendinant mokslinių tyrimų programas 
su keletu patobulinimų ir bendrai siekiant 
supaprastinti priemones. Tik labai ribotas 
naujų priemonių skaičius įtrauktas į 
programą „Horizontas 2020“, 
atsižvelgiant į aiškius dalyvių 
reikalavimus ir atlikus bandomąjį 
testavimą pagal Septintąją bendrąją 
programą.
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Pirminiai tikslai Aprašymas Vyraujanti finansavimo 
forma1/įgyvendinimas

Parama asmenims 
EMTT (Europos 
mokslinių tyrimų taryba)

Parama atskiriems tyrėjams, vykdantiems mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų veiklą Dotacijos

„Marie Skłodowska-
Curie“ veiksmai

Mokslininkų tyrėjų mokymas ir karjera bei keitimasis žiniomis vykdant tarpvalstybinį ir 
tarpsektorinį judumą 

Dotacijos

Parama bendrai 
atliekamiems moksliniams 
tyrimams ir inovacijoms 

Bendradarbiavimo 
projektai

Universitetų, mokslinius tyrimus atliekančių organizacijų ir įmonių (taip pat MVĮ), 
bendradarbiavimas nustatant bendrus tikslus ir sutelkiant bendrus gebėjimus, kad būtų 
pasiekti konkretūs rezultatai mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse

[FEST (Ateities ir kuriamų mokslo šakų ir technologijų programa), apimanti mokslo ir 
inžinerijos sritis, yra naujų radikalių technologijų pagrindas]

Dotacijos, prizai, viešieji 
pirkimai

Konkreti parama MVĮ
MVĮ skirta priemonė 
(SBIR tipo) 

Šia priemone užpildoma pradinio etapo didelės rizikos mokslinių tyrimų ir inovacijų
finansavimo spraga teikiant paramą etapais, apimančią visą inovacijų ciklą ir nukreiptą į 
visų rūšių inovacines MVĮ

Dotacijos
Finansinės priemonės 
(paskolų ir akcinio 
kapitalo)

Parama aukštųjų 
technologijų MVĮ

Parama mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą vykdančioms MVĮ, įgyvendinančioms į 
rinką orientuotas programas sektoriuose, kuriuose intensyviai vykdomi moksliniai tyrimai

[SESV 185 straipsnis] 

Parama infrastruktūrai Pasaulinio lygmens mokslinių tyrimų infrastruktūrų, prieinamų visiems tyrėjams Europos ir 
ne Europos šalyse, vystymas ir visapusiškas jų panaudojimas

Dotacijos, viešieji 
pirkimai

Parama finansavimo 
priemonių trūkumui 
pašalinti 

Siekiama pašalinti paskolų ir akcinio kapitalo finansavimo priemonių trūkumą su 
moksliniais tyrimais ir plėtra bei inovacijomis susijusioms bendrovėms ir projektams visais 
plėtros etapais

Finansinės priemonės 
(paskolų ir akcinio 
kapitalo)

Parama partnerystei
Viešojo ir privačiojo Sutartiniai susitarimai tarp partnerių, kuriuose nurodyti partnerystės tikslai, atitinkami Dotacijos

                                               
1 Programoje „Horizontas 2020“ nustatytos keturios pagrindinės finansavimo formos: dotacijos, prizai, viešieji pirkimai ir finansinės priemonės (paskolų ir akcinio kapitalo)
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sektorių partnerystė
(sutartiniai VPSP 
susitarimai)

partnerių įsipareigojimai, pagrindiniai veiklos kokybės rodikliai ir rezultatai, kurie turi būti 
pasiekti

Viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystė
(BTI)

Viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerių įsteigtos bendros įmonės, jeigu pagrindžiamas 
siekiamų tikslų mastas, tinkami privačiojo sektoriaus įsipareigojimai ir reikiami ištekliai

[SESV 187 straipsnis] 1

Viešojo sektoriaus 
subjektų partnerystė 
(ERA-NET programa, 
galima parama bendro 
programavimo 
iniciatyvoms (BPI) 

Struktūrų, nukreiptų į viešojo sektoriaus subjektų partnerysčių kūrimą, organizavimas ir 
steigimas

Dotacijos

Viešojo sektoriaus 
subjektų partnerystė 
(185 straipsnis) 

Bendra parama viešojo sektoriaus subjektams ar viešojo sektoriaus įstaigoms, teikiančioms 
viešąsias paslaugas regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu, kuriant ir 
įgyvendinant mokslinių tyrimų ir inovacijų programas ar veiklą

[SESV 185 straipsnis] ii

Žinių ir inovacijos 
bendrijos (ŽIB)

Labai integruotos partnerystės, sutelkiančios universitetus, mokslinių tyrimų centrus, mažas 
ir dideles bendroves ir kitus inovacijų srities subjektus ilgalaikiam visuomenei iškilusių 
uždavinių sprendimui

[SESV 173 straipsnio 3 
dalis] ii

Or. en

                                               
1 Įsisteigusi įmonė taip pat gali naudotis esamomis finansavimo formomis
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AIŠKINAMOJI DALIS

Nuo Septintosios bendrosios programos prie programos „Horizontas 2020“ 

Komisijos pasiūlymas dėl programos „Horizontas 2020“ (H2020) pirmą kartą sujungia į vieną 
Bendrą strateginės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programą (akronimas anglų 
kalba – CSFRI) skirtingus elementus, kuriems iki šiol trūko bendros perspektyvos: 
Septintosios bendrosios programos ir Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos 
vėlesnės versijos kartu su Europos inovacijos ir technologijos institutu. Tuo tikslu naudojami 
du teisiniai pagrindai: 173 ir 182 straipsniai, susiję su pramone ir moksliniais tyrimais. 

Žemiau vardijami kai kurie pasiūlymai, išdėstyti H2020, kuriuose daugiausia atsispindi 
ankstesnėse Europos Parlamento rezoliucijose (Merkies pranešimas, Carvalho pranešimas, 
Audy pranešimas ir Matias pranešimas) pateiktos rekomendacijos:

 visos inovacijų grandinės nuo fundamentinių tyrimų iki pat įdiegimo rinkoje 
integravimas į vieną programą;

 aiškus dėmesys sprendžiant pasaulinius socialinius uždavinius, finansuojant 
mokslinius tyrimus ir inovacijas, siekiant reaguoti į piliečių susirūpinimą tokiais 
klausimais kaip klimato kaita, maisto tiekimo saugumas, energijos ir švaraus vandens 
stygius, ir tai tik keletas pavyzdžių;

 didesnis dėmesys Europos pramonės konkurencingumas;
 daugiau galimybių mokslininkams, norintiems praplėsti žinias, teikiant daugiau 

kvietimų pagal principą „iš apačios į viršų“ (angl. bottom up) ir pažangiausiems
moksliniams tyrimams (angl. cutting edge);

 didesnis dėmesys daugiadalykiškumui, siekiant sukurti naują pridėtinę vertę;
 platus inovacijų politikos, įskaitant socialinę inovaciją, apibrėžimas;
 pažanga siekiant supaprastinti programą.

Toliau pateikiami kelių itin svarbių programos gairių aprašymai.

Kova su krize

Finansų ir ekonomikos krizė atskleidė Europos gamybos modelio trūkumus. Siekiant 
atgaivinti Europos ekonomiką ir iš krizės išbristi stipresniems, strategijoje „ES2020“ dėmesys 
sutelktas į mokslinius tyrimus ir inovacijas kaip priemonę pereiti prie žinių ekonomikos, kuri 
užtikrintų labiau subalansuotą, įvairesnį ir tvarų augimą.

Tačiau ekonominis modelis, už kurį pasisakoma strategijoje „ES2020“ ir kuris yra paremtas 
aukšto lygio užimtumu, produktyvumu ir socialine sanglauda, bus sėkmingas tik tuomet, jei 
užtikrinsime mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos stabilumą ekonominių ir žmogiškųjų 
išteklių srityje. Kitaip tariant, logiška, kad mažesnės investicijos į MTTPI (moksliniai tyrimai, 
technologinė plėtra ir inovacijos) daro įtaką mokslo ir technologijų sistemos veikimui, jos 
pajėgumui kurti žinias, o tai galiausiai daro neigiamą įtaką mūsų konkurencingumui ir 
socialinei gerovei. Todėl itin svarbu, kad Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų politikos 
finansavimas ne tik nepatirtų biudžeto mažinimo padarinių, bet gautų papildomų išteklių. Dėl 
šios priežasties, ir todėl, kad naujoji programa yra papildyta inovacijų komponentu ir jos 
priemonių spektras yra išplėstas, pranešėja mano, kad programos „Horizontas 2020“ 
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biudžetas turi būti dvigubai didesnis už Septintosios bendrosios programos biudžetą.

Antrasis kintamasis, nuo kurio priklauso mūsų konkurencingumas, kaip minėta, yra 
žmogiškieji ištekliai: jei nėra mokslininkų, nebus ir MTTPI, kuriuo grindžiamas ekonominis 
augimas, kurio mes siekiame. Komisijos apskaičiavimais, norint pasiekti 3 % BVP investicijų 
į mokslinius tyrimus tikslą, į sistemą reikia integruoti milijoną naujų mokslo darbuotojų. 
Tačiau visi tyrimai rodo, kad nepanašu, jog dabartinėje situacijoje būtų sudarytos geriausios 
sąlygos šiuos skaičius pasiekti: daug disciplinų nesugeba pritraukti geriausių studentų, 
moksliniams tyrimams skirto biudžeto mažinimas dar labiau sustiprina protų nutekėjimą ir vis 
dar pernelyg didelis procentas mokslininkių atsisako šios karjeros. Visos šios priežastys 
paskatino pranešėją pateikti tam tikrą skaičių pakeitimų, kuriais siekiama sustiprinti mūsų 
gebėjimą pritraukti, išlaikyti ir skatinti didžiausius talentus bei įtraukti žmogiškųjų išteklių 
rodiklius kaip esminį H2020 vertinimo kriterijų.

Užtikrinti inovacijų grandinės nepertraukiamumą

Yra gausybė literatūros, kurioje, išnagrinėjus sąveiką tarp mokslinių tyrimų, naujovių ir 
ekonominės plėtros, teigiama, kad mažesnis Europos Sąjungos konkurencingumas palyginti 
su konkurentais yra susijęs su ryšiais tarp šių trijų inovacijų grandinės elementų. Todėl 
pranešėja mano, kad siekis užtikrinti mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos tęstinumą yra 
žingsnis teisinga kryptimi, norint užtikrinti veiksmingą žinių bei technologijų perdavimą, 
kuris gali būti išreikštas produktais, pasaugomis ir darbo vietomis.

Tačiau naujos programos struktūros stiprumas gali tapti didžiausia jos silpnybe, jei nebus 
nustatyta pusiausvyra tarp jos sudedamųjų dalių, ypač biudžeto požiūriu. Krypties 
perorientavimas į demonstravimo veiklą, rinkai parengtus prototipus ir projektus (market 
ready) gali turėti įtakos fundamentiniams tyrimams (daugeliu atveju avangardinių inovacijų 
šaltiniui savo ruožtu sukuriančiam naujus poreikius, rinkas ir panaudojimo būdus) ir taip pat 
nustelbti taikomuosius mokslinius tyrimus. Abiejų tipų tyrimams reikia ilgalaikiškesnės 
vizijos ir nuoseklaus finansavimo.

Taip pat svarbu užtikrinti įvairių inovacijų ciklo etapų integraciją. Tai reiškia, kad labiau nei 
bet kada reikia apibrėžti santykius tarp skirtingų temų ir priemonių bei nustatyti, kad būsimos
sąsajos tarp fundamentinių tyrimų ir rinkos būtų nuoseklios ir gerai išplėtotos technologijų 
perdavimo procese. Šiame pranešime pateikiama keletas nuorodų šiuo klausimu, pavyzdžiui, 
kaip gerinti vidinį valdymą sukuriant Valdančiąsias sektorių tarybas (angl. Sectoral Steering 
Boards), stiprinti daugiadalykiškumą arba sukurti koncepcijos išbandymo skyrių pagal 
nuosavo kapitalo priemonę.

Stiprinti kompetenciją 

Mokslinės produkcijos srityje Europa vis dar yra didžiausias MTTP centras pasaulyje po 
Jungtinių Amerikos Valstijų, bet konkurentai mus vejasi. Todėl Europos mokslinės bazės 
kompetencijos lygio kėlimas ir rytojaus mokslo talentų formavimas pranešėjos nuomone 
visiškai pateisina tai, kad ramsčiui „Pažangus mokslas“ būtų skirtas trečdalis visos programos 
biudžeto. 

Reaguoti į pasaulinius iššūkius
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Moksliniai tyrimai ir inovacijos labai svarbūs ieškant ir taikant veiksmingas atsakomąsias 
priemones reaguojant į didžiuosius Europos socialinius iššūkius. Tuo pat metu šių iššūkių 
sprendimų paieška gali gerokai prisidėti prie ekonomikos augimo ir didesnio 
konkurencingumo.

Atsižvelgiant į problemų mastą, suprantama, kad didieji socialiniai iššūkiai praktiškai 
sutampa su Septintosios bendrosios programos tikslais, nors energija ir atsidūrė Europos 
rūpesčių sąrašo priešakyje. Todėl šio konkretaus tikslo biudžetas palyginti su jam skirtu 
Septintosios bendrosios programos biudžetu žymiai padidėjo, kaip Europos Parlamentas to 
reikalavo daugelyje rezoliucijų. Be to, siekiant paremti Sąjungos ginamus CO2 mažinimo 
tikslus, pranešėjos nuomone derėtų užtikrinti, kad du trečdaliai finansavimo teikiamo pagal 
„Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ būtų skiriami atsinaujinančiajai energijai.

Pranešime remiama Komisijos pasiūlyta struktūra, išskyrus iššūkį „Integracinės, inovacijas 
diegiančios ir saugios visuomenės“. Dėl saugumo iššūkio specifiškumo jis buvo padalytas į 
dvi dalis: „Europos visuomenės ir visuomenės permainų suvokimas“ ir „Laisvės apsauga ir 
saugumas Europoje“. Šiuo būdu pirmajame iššūkyje socialiniai ir humanitariniai mokslai 
pradeda vaidinti pagrindinį vaidmenį pereinant prie labiau integruotų ir inovacijas diegiančių 
visuomenių. Akivaizdu, kad socialinių ir humanitarinių mokslų svarba šiame iššūkyje 
nesumenkins vaidmens, kurį jie toliau vaidins, kai bus sprendžiami kiti šeši iššūkiai.

Antrojo atveju, kadangi dabartinės grėsmės laisvės ir saugumo srityje yra daugialypės, ir todėl 
sprendžiamos kituose socialiniuose iššūkiuose, jų svarba pateisina atskiro iššūkio sukūrimą. 
Naujajame iššūkyje pagrindinis dėmesys bus skiriamas konkrečių atsakymų į vidaus ir išorės 
grėsmes, kylančias Europos saugumui, paieškoms ir priemonių taikymui.

Užtikrinti organizacinį H2020 pobūdį

Ankstesnės bendrosios programos suvaidino svarbų vaidmenį organizuojant Europos mokslo 
ir technologijų sistemą skiriant finansavimą veiksmams, kurie sudarė sąlygas sutelkti puikius 
mokslininkus ir puikias idėjas. Taigi, šioje ataskaitoje prioritetas buvo išsaugoti tai, kas šioje 
srityje jau pasiekta, siekiant stiprinti tarpvalstybinius bendradarbiavimo projektus, skirtus 
pasirengimui veikti konkurencinėje aplinkoje, ir vidutinio dydžio projektus, bandant 
pasipriešinti tam tikrai tendencijai didžiąją finansavimo dalį sutelkti į didžiuosius projektus, 
kurie gali trukdyti naujiems dalyviams patekti į rinką ir sumažinti sistemos dinamizmą. 

Vadovaujantis ta pačia logika buvo padidintas finansavimas Marie Curie programos 
veiksmams ir mokslinių tyrimų infrastruktūrai (ypač dėmesį skiriant elektroninėms 
infrastruktūroms) ir buvo sukurtas naujas konkretus tikslas „Pažangos skleidimas ir dalyvių 
skaičiaus didinimas“ pagal prioritetą „Pažangus mokslas“ siekiant sustiprinti mokslinių 
tyrimų tinklą visoje Europos Sąjungoje. Pastaruoju konkrečiu tikslu siekiama remti porinimo, 
mokymų, prisijungimo prie tinklo ir pan. iniciatyvas.

Poreikis sukurti sinergiją tarp struktūrinių fondų ir bendrosios programos visada atsispindėjo 
ankstesniuose reglamentuose, bet jis buvo įgyvendinamas labai nevienodai. Tačiau suderinus 
CSFRI ir Bendrą strateginę programą Sanglaudos fondui siekiant prisidėti prie strategijoje 
„ES 2020“ nustatyto pažangaus augimo tikslo, buvo užtikrinta, kad šių dviejų priemonių 
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bendradarbiavimas naujuoju laikotarpiu būtų neišvengiamas. Šiuo atžvilgiu Komisijos 
pasiūlyme dėl naujo ERPF reglamento yra tikrai teigiamų elementų, pavyzdžiui, galimybė 
derinti finansavimą iš abiejų šaltinių, tačiau, kad vyktų bendradarbiavimas, regioninės 
valdžios institucijos būti susipažinusios su savo universitetų, įmonių ir mokslinių tyrimų 
centrų MTTPI iniciatyvomis ir naudotis atitinkamomis savo pažangiosios specializacijos 
strategijomis šioms iniciatyvoms palaikyti. Taip pat svarbu, kad nacionalinės ir regioninės 
institucijos galėtų pasinaudoti ekspertų konsultacijomis siekdamos sukurti minėtąsias 
strategijas, ir kad įvairios Europos Komisijos tarnybos bendradarbiautų jas vertinant.

Suinteresuotosioms šalims suteikti svarbesnį vaidmenį

Kita svarbi šio pranešimo ypatybė ta, kad joje stengiamasi mokslinių tyrimų centrams, 
universitetams ir įmonėms suteikti svarbesnį vaidmenį siūlant idėjas ir nustatant naujas 
galimybes. Tuo tikslu buvo pateiktas pakeitimas, kuriuo siūloma, kad ne mažiau kaip 15 proc. 
lėšų, skiriamų kvietimams teikti pasiūlymus pagal prioritetus „Visuomenės uždaviniai“ ir 
„Pramonės pirmavimas“, turėtų būti skiriama vadovaujantis principu „iš apačios į viršų“ 
(angl. bottom-up) ir ne mažiau kaip 60 proc. lėšų, numatytų ateities ir kuriamoms mokslo 
šakoms bei technologijoms (angl. FEST), būtų skiriama atviroms ateities ir kuriamoms 
mokslo šakoms bei technologijoms (angl. FEST Open). Pranešėja taip pat mano, kad 
principas „iš apačios į viršų“, kuris buvo pritaikytas priemonei, skirtai MVĮ, taip užtikrinant 
atskirą finansavimą, yra itin tinkamas. 

Be to, pranešėjos nuomone buvo svarbu sustiprinti ir mokslininkų balsą likusių tipų 
kvietimuose, atveriant kelią kurti Valdančiąsias sektorių tarybas (angl. Sectoral Steering 
Boards), sudarytas iš nepriklausomų ekspertų, kurie prisideda sudarant kiekvieno socialinio 
iššūkio mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetus.

Kita vertus, norint rasti atsakymus į pasaulinius iššūkius, plėtoti piliečiams naudingus 
mokslinius tyrimus, reikia, kad suinteresuotosios šalys dalyvautų kuo aktyviau. Tuo tikslu 
siūloma pagal konkretų tikslą „Atsakingai vykdomi moksliniai tyrimai ir diegiamos 
inovacijos“ sustiprinti dialogo kanalus, siekiant įveikti nuomonę, kad piliečiai yra vien tik 
mokslinių tyrimų rezultatų vartotojai.

Galiausiai, pranešėja labai teigiamai vertina tai, kad programoje „Horizontas 2020“ taip pat 
skiriamas dėmesys atvirai inovacijai, kurią skatina vartotojai. 

Sustiprinti  „Horizonto 2020“ kaip pavyzdinės programos vaidmenį

Išskirtinis ankstesnių bendrųjų programų bruožas buvo jų gebėjimas atstoti geros praktikos 
etaloną. Taigi, Marie Curie programa ir visai neseniai ERCEA stipendijos suvaidino esminį 
vaidmenį gerinant piliečių nuomonę apie mokslininko karjerą užmokesčio ir darbo sąlygų, 
kurios jau įsitvirtina universitetų ir tyrimų centrų praktikoje, požiūriu.

Programa „Horizontas 2020“ žengiamas dar vienas žingsnis įgyvendinant jos pavyzdinį 
vaidmenį – pirmą kartą bendrųjų programų istorijoje įrašytas straipsnis, skirtas lyčių lygybei. 
Šiame pranešime jo turinys buvo išplėstas į du aspektus: sustiprinti moterų atstovavimą bei 
propagavimą programoje H2020 ir integruoti lyčių klausimų analizę į mokslinių tyrimų turinį.
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Pranešėja taip pat įtraukė naują straipsnį dėl atviros ir nemokamos prieigos prie publikacijų 
apie viešuosius mokslinius tyrimus, finansuojamus šios programos lėšomis. Taip pat siekiama 
skatinti atvirą prieigą prie duomenų, gautų arba surinktų vykdant projektus, finansuojamus 
pagal H2020.

Abu šie elementai taip pat turės didelį poveikį efektyvumui ir biudžeto rentabilumui. 
Veiksmingesnis moterų žmogiškojo kapitalo panaudojimas sudaro sąlygas įtraukti daugiau 
įvairios patirties ir generuoti daugiau idėjų, taip atverdamas naujas galimybes inovacijas 
paversti ekonomikos plėtra. O plačiau ir lengviau prieinami mokslinių tyrimų rezultatai, be 
abejonių palengvins inovacijų proceso pradžią bet kurioje Europos Sąjungos vietoje.

Pabrėžti tarptautinį „Horizonto 2020“ aspektą 

Tarptautinis bendradarbiavimas yra horizontalusis programos aspektas, turėsiantis didžiausią 
plėtros potencialą per ateinančius metus. Norėdami išlaikyti konkurencingumo lygį 
neišvengiamai turėsime bendradarbiauti su pažangiausiais pasaulio žinių centrais, norėdami 
reaguoti į globalines problemas turėsime koordinuoti daugybės mokslininkų veiklą vietoje, 
taip prisidėdami prie mokslo plėtros visame pasaulyje. Todėl trijų prioritetų, sudarančių 
programos „Horizontas 2020“ struktūrą, įgyvendinimas turėtų apimti aiškų tarptautinį 
aspektą. 


