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Pakeitimas 6
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sąjunga siekia sustiprinti savo mokslinę 
ir technologinę bazę, todėl kuria Europos 
mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), kurioje 
gali laisvai judėti žinios, mokslo 
darbuotojai ir technologijos, taip pat 
skatina, kad Sąjunga taptų 
konkurencingesnė, įskaitant jos pramonę. 
Siekdama šių tikslų Europos Sąjunga turėtų 
imtis priemonių, kad būtų vykdoma 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinė veikla, skatinamas 
tarptautinis bendradarbiavimas, platinami 
ir optimizuojami rezultatai, taip pat 
skatinamas mokymas bei judumas;

(1) Sąjunga siekia sustiprinti savo mokslinę 
ir technologinę bazę, todėl kuria Europos 
mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), kurioje 
gali laisvai judėti žinios, tyrėjai ir 
technologijos, taip pat skatina, kad 
Sąjungos regionai atskirai ir Sąjunga kaip 
visuma taptų konkurencingesnė, įskaitant 
jos pramonę. Siekdama šių tikslų Europos 
Sąjunga turėtų imtis priemonių, kad būtų 
vykdoma mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinė veikla, skatinamas 
tarptautinis bendradarbiavimas, platinami 
ir optimizuojami rezultatai, taip pat 
skatinamas mokymas bei judumas;

Or. ro

Pakeitimas 7
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) supaprastinimas yra pagrindinis 
programos „Horizontas 2020“ tikslas, į 
kurį turėtų būt visapusiškai atsižvelgta 
kuriant programą, nustatant taisykles, 
valdant jos lėšas požiūriu ir ją 
įgyvendinant. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti siekiama 
paskatinti universitetus, mokslinių tyrimų 
centrus, pramonę ir visų pirma mažąsias ir 
vidutines įmones aktyviai joje dalyvauti ir 
priimti naujus dalyvius; pagal šią programą 

(15) supaprastinimas yra pagrindinis 
programos „Horizontas 2020“ tikslas, į 
kurį turėtų būt visapusiškai atsižvelgta 
kuriant programą, nustatant taisykles, 
valdant jos lėšas požiūriu ir ją 
įgyvendinant. Įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti siekiama 
paskatinti universitetus, mokslinių tyrimų 
centrus, pramonę, viešojo sektoriaus 
tyrimų ir inovacijų agentūras, socialinės 
ekonomikos įmones ir visų pirma mažąsias 
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moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirta visų rūšių parama sujungiama į vieną 
bendrą strateginę programą, į kurią 
įtrauktos supaprastintos paramos formos ir 
kuri grindžiama dalyvavimo taisyklėmis, 
kurių principai taikomi visiems pagal šią 
programą vykdomiems veiksmams. 
Paprastesnės finansavimo taisyklės turėtų 
sumažinti administracinę dalyvavimo naštą 
ir padės mažinti finansines klaidas;

ir vidutines įmones aktyviai joje dalyvauti 
ir priimti naujus dalyvius; pagal šią 
programą moksliniams tyrimams ir 
inovacijoms skirta visų rūšių parama 
sujungiama į vieną bendrą strateginę 
programą, į kurią įtrauktos supaprastintos 
paramos formos ir kuri grindžiama 
dalyvavimo taisyklėmis, kurių principai 
taikomi visiems pagal šią programą 
vykdomiems veiksmams. Paprastesnės 
finansavimo taisyklės turėtų sumažinti 
administracinę dalyvavimo naštą ir padės 
mažinti finansines klaidas;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse mokslinių tyrimų ir inovacinė veikla vykdoma partnerystėje su 
viešojo sektoriaus institucijomis, tačiau joje nedalyvauja universitetai arba akademinės 
įstaigos. Šiuo pakeitimu patikslinama, kad reglamentas taip pat apima mokslinius tyrimus ir 
inovacijų veiklą. Be to, svarbu leisti dalyvauti socialinės ekonomikos partneriams, ypač 
socialinių naujovių srityje.

Pakeitimas 8
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Europos vietos ir regionų valdžios 
institucijoms tenka svarbus vaidmuo 
įgyvendinant Europos mokslinių tyrimų 
erdvę ir užtikrinant veiksmingą Sąjungos 
finansinių priemonių koordinavimą. Jos 
turėtų ypač skatinti programos 
„Horizontas 2020“ ir struktūrinių fondų 
sąsajas, atsižvelgiant į regionų inovacijų 
strategijas, pagrįstas pažangiąja 
specializacija. Regionai taip pat atlieka 
labai svarbų vaidmenį platinant ir 
įgyvendinant programos „Horizontas 
2020“ rezultatus, suteikdami papildomas 
finansavimo galimybes, įskaitant viešojo 
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sektoriaus sutartis. 

Or. it

Pakeitimas 9
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t. 
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, sudaromos palankios sąlygos 
gauti mokslinių žinių, rengiamos į piliečių 
ir pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos patikimos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir 
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius, įgyvendinant programą 
„Horizontas 2020“ turėtų būti: skatinamas
piliečių, pilietinės visuomenės ir
visuomenės subjektų (tyrėjų, politiką 
formuojančių asmenų ir pramonės) 
aktyvus dalyvavimas ir sąmoningas 
įsitraukimas į mokslinių tyrimų ir 
inovacijų procesą; užtikrinama, kad būtų 
atsižvelgiama į lyčių aspektą; skatinamas 
puikus mokslinis švietimas; užtikrinamas 
su etika susijusių teisės aktų paisymas ir 
skatinama laikytis aukščiausių etinių 
standartų pasaulio mastu; didinamas 
viešai finansuojamų mokslinių tyrimų 
rezultatų, ypač mokslinių publikacijų ir 
duomenų, prieinamumas ir pakartotinis 
naudojimas; rengiamos į piliečių ir 
pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos atsakingos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ir valdymo sistemos
darbotvarkės ir stiprinamas jų dalyvavimas 
nustatant programos „Horizontas 2020“
veiklos mokslinių tyrimų prioritetus;

Or. en

Pakeitimas 10
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t. 
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, sudaromos palankios sąlygos 
gauti mokslinių žinių, rengiamos į piliečių 
ir pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos patikimos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir 
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t. 
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, sudaromos palankios sąlygos 
gauti mokslinių žinių, skatinami 
moksliniai tyrimai ir inovacinė veikla
mažesniuose universitetuose ir taip pat 
mokslinių tyrimų centruose, rengiamos į 
piliečių ir pilietinės visuomenės problemas 
bei lūkesčius orientuotos patikimos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės 
ir sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

Or. sv

Pagrindimas

Panaudoję pažangiosios specializacijos pranašumus, daugelis mažesnių Europos universitetų 
šiuo metu tapo kompetencijos centrais. Jie jokiu būdu neturėtų atsidurti nepalankioje padėtyje 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 11
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
pirmenybė turėtų būti teikiama 
sąmoningam piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 

(20) siekiant sustiprinti mokslo ir 
visuomenės ryšius bei padidinti 
visuomenės pasitikėjimą mokslu, 
įgyvendinant programą „Horizontas 2020“ 
turėtų remti plataus masto informavimo 
kampanija, skirta piliečių ir pilietinės 
visuomenės dalyvavimui sprendžiant 
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mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t. 
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, sudaromos palankios sąlygos 
gauti mokslinių žinių, rengiamos į piliečių 
ir pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos patikimos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir 
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus, t. 
y. turėtų būti populiarinamas mokslinis 
švietimas, sudaromos palankios sąlygos 
gauti mokslinių žinių, rengiamos į piliečių 
ir pilietinės visuomenės problemas bei 
lūkesčius orientuotos patikimos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų darbotvarkės ir 
sudaromos palankios sąlygos dalyvauti 
programos „Horizontas 2020“ veikloje;

Or. ro

Pakeitimas 12
Petru Constantin Luhan

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 ir kuriamos naujos darbo vietos 
šioje srityje. 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;

Or. ro

Pakeitimas 13
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) vykdant pagal programą „Horizontas (24) vykdant pagal programą „Horizontas 
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2020“ remiamą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą turėtų būti laikomasi 
pagrindinių etikos principų. Turėtų būti
atsižvelgiama į Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės nuomones. 
Vykdant mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į SESV 13 
straipsnį ir mažinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, 
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Visa veikla turėtų būti 
vykdoma užtikrinant aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugą pagal SESV 168 
straipsnį;

2020“ remiamą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą turėtų būti laikomasi 
žmogaus teisių ir pagrindinių etikos 
principų. Turėtų būti atsižvelgiama į 
Europos mokslo ir naujų technologijų 
etikos grupės nuomones. Vykdant 
mokslinių tyrimų veiklą taip pat turėtų būti 
atsižvelgiama į SESV 13 straipsnį ir 
mažinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, 
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ finansuojant 
mokslinių tyrimų veiklą turėtų būti 
paisoma valstybių narių teisės aktų 
nuostatų ir papročių. Visa veikla turėtų 
būti vykdoma užtikrinant aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsaugą pagal SESV 168 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 14
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) vykdant pagal programą „Horizontas 
2020“ remiamą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą turėtų būti laikomasi 
pagrindinių etikos principų. Turėtų būti 
atsižvelgiama į Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės nuomones. 
Vykdant mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į SESV 13 
straipsnį ir mažinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose, 
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Visa veikla turėtų būti 
vykdoma užtikrinant aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsaugą pagal SESV 168 
straipsnį;

(24) vykdant pagal programą „Horizontas 
2020“ remiamą mokslinių tyrimų ir 
inovacijų veiklą turėtų būti laikomasi 
pagrindinių etikos principų. Turėtų būti 
atsižvelgiama į Europos mokslo ir naujų 
technologijų etikos grupės nuomones. 
Vykdant mokslinių tyrimų veiklą taip pat 
turėtų būti atsižvelgiama į SESV 13 
straipsnį ir mažinamas gyvūnų naudojimas 
moksliniuose tyrimuose ir bandymuose,
ilgainiui siekiant atsisakyti gyvūnų 
naudojimo. Pagal programą 
„Horizontas 2020“ finansuojant 
mokslinių tyrimų veiklą turėtų būti 
paisoma valstybių narių teisės aktų 
nuostatų ir papročių. Visa veikla turėtų 
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būti vykdoma užtikrinant aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsaugą pagal SESV 168 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 15
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Europos Komisija neragina naudoti
žmogaus embriono kamieninių ląstelių. 
Žmogaus kamieninių ląstelių – suaugusio 
žmogaus ar embriono – naudojimas (jei 
naudojama) priklauso nuo mokslininkų 
sprendimo atsižvelgiant į tikslus, kuriuos 
jie nori pasiekti, ir jam taikomi griežti 
etikos principai. Neturi būti 
finansuojamas nė vienas su žmogaus 
embriono kamieninių ląstelių naudojimu 
susijęs projektas, kuriam valstybės narės 
nesuteikė reikalingų patvirtinimų.
Neturėtų būti finansuojama jokia visose 
valstybėse narėse uždrausta veikla. Jokia 
veikla neturėtų būti finansuojama 
valstybėje narėje, kur tokia veikla yra 
uždrausta;

(25) dėmesį reikėtų atkreipti į didelius 
valstybių narių nacionalinių teisės aktų 
skirtumus, susijusius su moksliniais 
tyrimais, kuriems naudojami žmogaus 
embrionai ir žmogaus embriono 
kamieninės ląstelės. Dėl Sąjungos 
mokslinių tyrimų politikos neturėtų būti 
suderinti valstybių narių teisės aktai. 
Komisija turėtų prisiminti savo
pareiškimą dėl 7-osios bendrosios 
programos, t. y., kad ji toliau laikysis 
dabartinės praktikos ir neteiks 
Reguliavimo komitetui pasiūlymų dėl 
projektų, apimančių mokslinių tyrimų 
veiklą, kurią vykdant naikinami žmogaus
embrionai, įskaitant dėl kamieninių
ląstelių įsigijimo1. Šis įsipareigojimas 
turėtų būti įrašytas į šį reglamentą tam, 
kad būtų užtikrintas teisinis aiškumas ir 
nuoseklumas.

__________________
1 Komisijos pareiškimo dėl 6 straipsnio, 
pridėto prie 2006 m. gruodžio 18 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. 1982/2006/EB dėl Europos 
bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės 
plėtros ir demonstracinės veiklos 
septintosios bendrosios programos, 12 
punktas (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 16
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) vykdant ES mokslinių tyrimų 
politiką ir skiriant mokslinių tyrimų 
finansavimą turėtų būti užtikrinama, kad 
mokslininkai, kurių moksliniai tyrimai 
finansuojami iš Europos Sąjungos 
biudžeto, savo išradimus taip pat 
patentuotų Sąjungoje. Moksliniai tyrimai, 
kurių rezultatai negali būti patentuojami, 
turėtų būti nušalinti nuo ES  finansavimo 
siekiant užtikrinti atsakingą Europos 
Sąjungos biudžeto panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 17
Jens Nilsson

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) 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 pasitelkiant regionines 
partnerystes – tai gali ypač padėti stiprinti 
nacionalinių, regioninių ir vietos lygmens
mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus 
atsižvelgiant į pažangiosios specializacijos 
strategijas.
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Or. sv

Pagrindimas

Regionai ir regiono lygmens partnerystės turėtų būti įtraukiami planuojant ir rengiant 
mokslinių tyrimų ir inovacines sistemas atsižvelgiant į pažangiosios specializacijos 
strategijas.

Pakeitimas 18
Nuno Teixeira

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 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; atitinkamas 
suderinimas su sanglaudos politikos 
fondais ir suderinti veiksmai padėtų 
sumažinti tyrimų ir inovacijų spragą 
Europos Sąjungoje atsižvelgiant į 
konkrečias regionų charakteristikas, 
nurodytas SESV 174, 349 straipsniuose ir 
355 straipsnio 1 dalyje.

Or. pt

Pagrindimas

Reikalinga atitinkama struktūra siekiant susieti regiono ir sanglaudos politikos fondus su 
programos „Horizontas 2020“ finansavimu, neužmirštant konkrečių regionų charakteristikų, 
nurodytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174, 349 straipsniuose ir 355 straipsnio 1 
dalyje.
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Pakeitimas 19
Miroslav Mikolášik

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 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; taigi Komisijos 
tarnybų 2012 m. kovo 22 d. darbo 
dokumente dėl programos „Horizontas 
2020“ sąveikos su sanglaudos politikos 
fondais nustatomi pažangumo principai, 
kurių reikėtų laikytis vykdant mokslinius 
tyrimus ir technologijų plėtrą bei 
įgyvendinant regioninės plėtros politiką;

Or. en

Pakeitimas 20
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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;

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; sąveika neturėtų 
apsiriboti vien tik papildomu projektų 
finansavimu, turint omenyje tai, kad 
profesinių ryšių puoselėjimas ir pajėgumų 
stiprinimas, o ypač patirties perdavimas 
galėtų būti reikšminga sąveikos forma;

Or. ro

Pakeitimas 21
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekiant geresnių programos 
„Horizontas 2020“ rezultatų Komisija 
turėtų panašiai skatinti  regiono 
suinteresuotas šalis rengti strategijas 
regiono lygmeniu, kuriose ES lygmeniu 
būtų derinamos esamos viešojo ir 
privačiojo sektoriaus finansavimo formos.

Or. ro

Pakeitimas 22
Jens Nilsson

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 

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

gali būti viešojo sektoriaus subjektų 
partnerysčių pavidalo) su nacionalinėmis,
regioninėmis ir vietos lygmens
programomis, kuriomis remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos;

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse mokslinių tyrimų ir inovacinė veikla vykdoma partnerystėje su 
viešojo sektoriaus institucijomis, tačiau joje nedalyvauja universitetai arba akademinės 
įstaigos. Šiuo pakeitimu patikslinama, kad reglamentas taip pat apima mokslinius tyrimus ir 
inovacijų veiklą.

Pakeitimas 23
Salvatore Caronna

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 privačiojo ir viešojo sektorių 
investicijas, kurti naujas darbo vietas, 
skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą bei užtikrinti Europos ilgalaikį 
tvarų augimą ir konkurencingumą.

Or. it

Pakeitimas 24
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa



AM\909596LT.doc 15/34 PE494.500v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
sumos, numatytos 2 dalies c punkte 
nurodytam prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“.

Europos inovacijos ir technologijos 
institutas finansuojamas skiriant jam iš 
programos „Horizontas 2020“ ne mažesnį 
kaip 3,64 proc. viso biudžeto įnašą, kaip 
nustatyta II priede.

Or. en

Pakeitimas 25
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) turi glaudžių ekonominių ir geografinių 
ryšių su Sąjunga;

iii) turi glaudžių ekonominių ir geografinių 
ryšių su Sąjunga arba palaiko specialius 
istorinius ar kultūrinius ryšius su ES 
valstybėmis narėmis;

Or. pt

Pagrindimas

Istoriniai ir kultūriniai ryšiai turi būti taip pat įtraukti asocijuojant trečiąsias šalis prie 
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grynai ekonominių ir geografinių ryšių, nes ryšiai su valstybe nare gali duoti naudos 
tarptautiniam bendradarbiavimui toje srityje.

Pakeitimas 26
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant piliečius ir pilietinę 
visuomenę dar labiau paskatinti įsitraukti 
ir dalyvauti moksliniuose tyrimuose, 
programos, kuriomis piliečiai ir pilietinė 
visuomenė raginami dalyvauti, pradėtos 
įgyvendinti pagal Septintąją bendrąją 
programą, tęsiamos toliau pagal 
programą „Horizontas 2020“ tiek kaip 
atskiros programos, tiek kaip konkreti 
veikla, visų pirma vykdoma pagal 
visuomenės uždavinius. Konkretūs 
kvietimai teikti dalyvaujamųjų mokslinių 
tyrimų projektus skelbiami, kai mokslinių 
tyrimų ir inovacijų kūrimo veiklai 
vadovauja pilietinės visuomenės 
organizacijos arba tos organizacijos ir 
piliečiai aktyviai dalyvauja projekte.

Or. en

Pakeitimas 27
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pilietinės visuomenės organizacijų ir 
piliečių dalyvavimas apibrėžiant, vykdant 
ir vertinant tyrimų programas labai 
svarbus sprendžiant visuomenės 
uždavinius ir turi būti remiamas taikant 



AM\909596LT.doc 17/34 PE494.500v01-00

LT

programą „Horizontas 2020“, įskaitant ir 
metinių darbo programų sudarymą. Pagal 
kiekvieną visuomenės uždavinį turi būti 
sukurta speciali platforma, skirta 
pilietinei visuomenei, piliečiams ir 
mokslininkams, siekiant aptarti mokslinių 
tyrimų prioritetus specialių konkrečių 
sektorių srityse.

Or. en

Pakeitimas 28
Heide Rühle

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

2. Taip pat visapusiškai atsižvelgiama į 
atitinkamus Europos technologijų 
platformų ir Europos inovacijų 
partnerysčių parengtų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų darbotvarkių bei pagal bendro 
programavimo iniciatyvas parengtų 
mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkių 
aspektus, su sąlyga, kad jos buvo 
parengtos konsultuojantis su daugeliu 
ekspertų ir suinteresuotų subjektų.

Or. en

Pakeitimas 29
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Veiksmai įmonių socialinės 
atsakomybės srityje turi būti 
tarpdisciplininiai ir daugiakultūriniai, 
aktyviai dalyvaujant regiono subjektams. 
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Jiems vykdyti reikalingas regioninis 
bendradarbiavimas Europos lygmeniu ir 
pažangumo siekimas regiono lygmeniu 
vykdant  specialiąsias programas.

Or. it

Pakeitimas 30
Jens Nilsson

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, 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, kad moksliniai tyrimai ir 
inovacinė veikla galėtų būti taip pat 
vykdoma mažesniuose universitetuose ir 
regioniniuose mokslinių tyrimų 
centruose, ir tarpvalstybinio ir 
tarpsektorinio mokslo darbuotojų judumo 
paprastinimui.

Or. en

Pagrindimas

Panaudoję pažangiosios specializacijos pranašumus, daugelis mažesnių Europos universitetų 
šiuo metu tapo kompetencijos centrais. Jie jokiu būdu neturėtų atsidurti nepalankioje padėtyje 
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įgyvendinant programą „Horizontas 2020“.

Pakeitimas 31
Petru Constantin Luhan

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, 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, taip pat technologinės 
priklausomybės nuo trečiųjų šalių 
mažinimui.

Or. ro

Pakeitimas 32
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užtikrinami programos „Horizontas 1. Užtikrinami programos „Horizontas 
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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.

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, mokslinių tyrimų 
apie Europos teisines sistemas plėtrai,
bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis, 
etikos požiūriu 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 33
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Tyrėjų karjeros

Programa „Horizontas 2020“ 
įgyvendinama pagal Reglamentą (ES) 
Nr. xx/2013 [Dalyvavimo taisyklės], 
kuriuo prisidedama prie bendrosios 
rinkos mokslininkams kūrimo ir 
mokslininkų karjeros propagavimo ir 
patrauklumo didinimo visoje Sąjungoje 
Europos mokslinių tyrimų erdvės srityje 
atsižvelgiant į programa remiamų 
veiksmų tarptautinį pobūdį.
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Or. en

Pakeitimas 34
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) mokslinių tyrimų veikla, skirta žmonių 
klonavimui reprodukcijos tikslais;

(a) mokslinių tyrimų veikla, skirta žmonių 
klonavimui reprodukcijos, gydymo ar 
mokslo tikslais;

Or. en

Pakeitimas 35
Tomasz Piotr Poręba

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žmogaus genetiniam paveldui keisti 
skirta mokslinių tyrimų veikla, dėl kurios 
šie pakeitimai gali tapti paveldimi;

(b) žmogaus genomui keisti kitais nei 
prevencijos, diagnostikos ar gydymo 
tikslais skirta mokslinių tyrimų veikla; taip 
pat žmogaus genetiniam paveldui keisti 
skirta mokslinių tyrimų veikla, dėl kurios 
šie pakeitimai gali tapti paveldimi;

Or. en

Pagrindimas

Intervencija į žmogaus genomą skatinimo tikslais pažeidžia atitinkamus principus, pvz., 
lygybės principą, ir yra atmesta tarptautiniuose teisės dokumentuose, pvz., Ovjedo 
konvencijoje (plg. 13 straipsnis).

Pakeitimas 36
Miroslav Mikolášik
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žmogaus genetiniam paveldui keisti 
skirta mokslinių tyrimų veikla, dėl kurios 
šie pakeitimai gali tapti paveldimi;

(b) žmogaus ir gyvūnų genetiniam 
paveldui keisti skirta mokslinių tyrimų 
veikla, dėl kurios šie pakeitimai gali tapti 
paveldimi;

Or. en

Pakeitimas 37
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) moksliniai tyrimai, kuriuos vykdant 
naikinami žmogaus embrionai.

Or. en

Pakeitimas 38
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žmonių (suaugusių ir embrionų)
kamieninių ląstelių moksliniai tyrimai gali 
būti finansuojami atsižvelgiant į mokslinio 
pasiūlymo turinį ir į dalyvaujančių 
valstybių narių teisinę sistemą. Mokslinių 
tyrimų veikla, kuri draudžiama visose 
valstybėse narėse, nefinansuojama. Jokia 
veikla nefinansuojama valstybėje narėje, 
kur tokia veikla yra uždrausta.

4. Žmonių kitų rūšių kamieninių ląstelių 
moksliniai tyrimai gali būti finansuojami 
atsižvelgiant į mokslinio pasiūlymo turinį 
ir į dalyvaujančių valstybių narių teisinę 
sistemą. Mokslinių tyrimų veikla, kuri 
draudžiama visose valstybėse narėse, 
nefinansuojama. Jokia veikla 
nefinansuojama valstybėje narėje, kur tokia 
veikla yra uždrausta.

Or. en
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Pakeitimas 39
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

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. it

Pakeitimas 40
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis 

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, įskaitant 
struktūrinius fondus ir specialias paramos 
ir kompensavimo programas bei 
priemones pagal regioninę ir sanglaudos 
politiką.

Or. pt

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir veiksmingumo programa „Horizontas 2020“ ir Sąjungos finansavimo 
programos pagal struktūrinius fondus, įskaitant specialias programas ir priemones, turėtų 
papildyti viena kitą.

Pakeitimas 41
Lambert van Nistelrooij
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis 

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, įskaitant 
struktūrinius fondus. Turi būti plėtojama 
glaudi fondų, kuriems taikomas BNR, ir 
programos „Horizontas 2020“ sąveika, 
kad pažangiosios specializacijos 
strategijomis būtų padidinti nacionalinių 
ir regioninių subjektų mokslinių tyrimų ir 
inovacijų pajėgumai ir pasiektas tikslas 
sudaryti sąlygas pažangumui siekti. 
Pažangumo principas turi būti 
svarbiausias elementas plėtojant 
sanglaudos politikos ir mokslinių tyrimų, 
vystymo ir inovacijų politikos krypčių 
sąveiką;

Or. en

Pakeitimas 42
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Struktūrinių fondu ir programos 
„Horizontas 2020“ tarpusavio sąsajos ir 
papildomumas turėtų būti plėtojami 
siekiant paskatinti visus regiono subjektus 
mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros 
sektoriuje dalyvauti programoje 
„Horizontas 2020“ ir skleisti dalyvavimo 
rezultatus regioninėje rinkose ir už jos 
ribų. Kita vertus, investicijos į mokslinius 
tyrimus gali sudaryti pagrindą 
struktūrinių fondų finansuojamoms 
programoms veiksmingai įgyvendinti.

Or. it
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Pakeitimas 43
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visa veiksmams, įgyvendinamiems ne 
programos įgyvendinimo teritorijoje, 
pagal programą skirta suma turi būti ne 
mažesnė nei 1 proc., tačiau neviršija 
10 proc. paramos iš ERPF, Sanglaudos 
fondo ir EJRŽF prioritetų lygmeniu arba 
3 proc. EŽŪFKP fondo paramos 
programų lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 44
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ypač daug dėmesio skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje 
„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui. MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir 
kokybinis vertinimas yra vertinimo ir 
stebėsenos priemonių dalis.

1. Ypač daug dėmesio turi būti skiriama 
siekiant užtikrinti didesnį privataus 
sektoriaus ir ypač mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje 
„Horizontas 2020“ ir jiems daromam 
inovaciniam poveikiui. Privataus 
sektoriaus ir ypač MVĮ dalyvavimo 
kiekybinis ir kokybinis vertinimas turi būti
vertinimo ir stebėsenos priemonių dalis.

Or. en

Pakeitimas 45
Lambert van Nistelrooij
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konkrečių veiksmų imamasi siekiant 
konkretaus tikslo „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“, nustatyto I priedo II dalies 
1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių tikslų 
pagal prioritetą „Visuomenės uždaviniai“, 
nurodyto I priedo III dalies 1–6 punktuose. 
Šie konkretūs veiksmai – tai specialiai 
MVĮ sukurta priemonė, skirta visų rūšių 
MVĮ, galinčioms diegti inovacijas; ji 
diegiama nuosekliai ir yra pritaikyta MVĮ 
poreikiams, kaip nurodyta konkrečiame 
tiksle „Inovacijų diegimas mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse“ I priedo II dalies 3.3 
punkto a papunktyje.

2. Konkrečių MVĮ skirtų veiksmų turi būti
imamasi siekiant konkretaus tikslo 
„Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir 
pramonės technologijas“, nustatyto I priedo 
II dalies 1 punkte, ir kiekvieno iš konkrečių 
tikslų pagal prioritetą „Visuomenės 
uždaviniai“, nurodyto I priedo III dalies 1–
6 punktuose. Šie konkretūs veiksmai – tai 
inter alia specialiai MVĮ sukurta priemonė, 
skirta visų rūšių MVĮ, galinčioms diegti 
inovacijas; ji diegiama nuosekliai ir yra 
pritaikyta MVĮ poreikiams, kaip nurodyta 
konkrečiame tiksle „Inovacijų diegimas 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse“ I priedo 
II dalies 3.3 punkto a papunktyje.

Or. en

Pakeitimas 46
Salvatore Caronna

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 
koncepciją ne mažiau kaip 15 proc. bendro 
konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant 
didelio poveikio ir pramonės 
technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės 
uždaviniai“ skirto biudžeto turėtų tekti
MVĮ.

Or. it

Pakeitimas 47
Lambert van Nistelrooij
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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 
koncepciją didelė bendro konkrečiam 
tikslui „Pirmavimas kuriant didelio 
poveikio ir pramonės technologijas“ ir 
prioritetui „Visuomenės uždaviniai“ skirto 
biudžeto dalis turi tekti MVĮ. Tikimasi, 
kad privačiojo sektoriaus paramos gavėjai 
gaus didelę viso programai „Horizontas 
2020“ skirto biudžeto dalį.

Or. en

Pakeitimas 48
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ galima remtis viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryste, kai visi susiję 
privačiojo sektoriaus partneriai įsipareigoja 
remti Sąjungos konkurencingumui ir 
pramonės pirmavimui strategiškai svarbią 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą arba 
imtis spręsti konkrečius visuomenės 
uždavinius.

1. Įgyvendinant programą „Horizontas 
2020“ galima remtis viešojo ir privačiojo 
sektorių partneryste, kai visi susiję 
privačiojo sektoriaus partneriai įsipareigoja 
remti Sąjungos konkurencingumui ir 
pramonės pirmavimui strategiškai svarbią 
mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą arba 
imtis spręsti konkrečius visuomenės 
uždavinius. Tai turėtų būti daroma 
remiant tinklus, regionų, miestų ir kitų 
suinteresuotų subjektų, įskaitant kultūros, 
mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigas, 
bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi.

Or. it

Pakeitimas 49
Salvatore Caronna
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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, kuriose tinkamais atvejais 
gali dalyvauti Europos Sąjungos regionai 
ir miestai.

Or. it

Pakeitimas 50
Salvatore Caronna

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 dalyvauja vietos ar regiono 
lygmens valdžios institucijos.

Or. it

Pakeitimas 51
Lambert van Nistelrooij

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, 

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, 
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įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą.

įskaitant informaciją apie su klimatu 
susijusių išlaidų sumą, MVĮ ir privačiojo 
sektoriaus dalyvavimą.

Or. en

Pakeitimas 52
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 
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.

Konkretus tikslas yra skatinti visiškai 
naujas technologijas remiantis mokslo 
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. Todėl 
pažangiosios specializacijos platformoms 
tenka pagrindinis vaidmuo, ypač kūrimo 
ir tinklų, keitimosi informacija, porinių 
projektų ir paramos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų politikai požiūriu.

Or. pt

Pagrindimas

Pažangiosios specializacijos platformos vaidina labai svarbų vaidmenį keičiantis informacija, 
vykdant tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir, naudojant naujovišką praktiką, nustatant 
daugialypius mokslinių tyrimų tikslus.

Pakeitimas 53
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papunkčio e punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Kūrybinėms pramonės šakoms skirtos 
medžiagos

(e) Europos kultūros ir menų paveldo 
išsaugojimas ir geriausias panaudojimas

Or. it

Pakeitimas 54
Salvatore Caronna, Francesco De Angelis

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 2 skirsnio 1 punkto 1.3 papunkčio 1.3.3 papunkčio 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. Mechanizmų, 
kuriais kenkiama kultūros paveldui, 
vertinimas ir suvokimas. Pažangių 
metodų ir technologijų plėtra kultūros 
paveldo apsaugos ir išsaugojimo tikslais. 
Istorinių vietovių ir miestų kultūros 
paveldo įtraukimo ir jų racionalaus 
valdymo užtikrinimas.

Or. it

Pakeitimas 55
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 2 punkto pavadinimas

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, vandens, jūrų ir jūrininkystės 
moksliniai tyrimai, akvakultūra,
bioekonomika,  bioekonomika ir 
biologinės įvairovės apsauga
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Or. pt

Pagrindimas

Gamtinis išteklius vanduo, akvakultūra ir biologinės įvairovės apsauga yra susijusios sritys, 
kurias reikia įtraukti į prioritetų sąrašą.

Pakeitimas 56
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 2 punkto 2.1 papunkčio penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš esmės būtina užtikrinti perėjimą prie 
tinkamiausio ir atsinaujinančio biologinių 
išteklių naudojimo ir tvarios pirminės 
gamybos bei perdirbimo ir (arba) pramonės 
sistemų, tinkamų pagaminti daugiau maisto 
produktų ir kitų biologinių produktų, 
naudojant būtiniausią žaliavų kiekį, 
nesukuriant jokių atliekų ir užtikrinant 
tinkamą visuomeninę vertę. Pagrindinė 
priemonė siekiant šių tikslų Europoje ir už 
jos ribų – mokslinių tyrimų ir inovacijų 
susiejimas.

Iš esmės būtina užtikrinti perėjimą prie 
tinkamiausio ir atsinaujinančio biologinių 
išteklių naudojimo ir tvarios pirminės 
gamybos bei perdirbimo ir (arba) pramonės 
sistemų, tinkamų pagaminti daugiau maisto 
produktų ir kitų biologinių produktų, 
naudojant būtiniausią žaliavų kiekį, 
nesukuriant jokių atliekų ir užtikrinant 
tinkamą visuomeninę vertę. Pagrindinė 
priemonė siekiant šių tikslų Europoje ir už 
jos ribų – mokslinių tyrimų ir inovacijų 
susiejimas. Todėl ypač skatinant mokslo 
darbuotojų ir išradėjų mainus ir ryšius 
reikia atsižvelgti į ypatingas atokiausių 
regionų sąlygas.

Or. pt

Pagrindimas

Kaip teigiama bendrame komunikate dėl programos „Horizontas 2020“ (COM(2011) 0808), 
reikia atsižvelgti į ypatingas atokiausių regionų sąlygas, ypač skatinant mokslo darbuotojų ir 
išradėjų mainus ir ryšius.

Pakeitimas 57
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 3 punkto 3.2 papunkčio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant paspartinti šių veiksmų diegimą, 
Sąjungos lygiu teks laikytis strateginio 
požiūrio, aprėpti energijos tiekimą, 
energijos paklausą ir naudojimą pastatuose, 
paslaugas, transportą ir pramoninės vertės 
grandines. Todėl bus privaloma derinti 
išteklius visoje Sąjungoje, įskaitant 
sanglaudos politikos fondus, visų pirma 
priimant nacionalines ir regionines 
strategijas, kad būtų užtikrinta pažangi 
specializacija, prekybos leidimais išmesti 
teršalus sistemas, viešuosius pirkimus ir 
kitus finansinius mechanizmus. Taip pat 
reikės parengti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir veiksmingo energijos naudojimo 
reguliavimo ir plėtros politiką, specialią 
techninę pagalbą ir pajėgumų kūrimo 
programą, kad būtų pašalintos 
netechnologinės kliūtys.

Siekiant paspartinti šių veiksmų diegimą, 
Sąjungos lygiu teks laikytis strateginio 
požiūrio, aprėpti energijos tiekimą, 
energijos paklausą ir naudojimą pastatuose, 
paslaugas, transportą ir pramoninės vertės 
grandines. Todėl bus privaloma derinti 
išteklius visoje Sąjungoje, įskaitant 
sanglaudos politikos fondus, visų pirma 
priimant nacionalines ir regionines 
strategijas, kad būtų užtikrinta pažangi 
specializacija, prekybos leidimais išmesti 
teršalus sistemas, viešuosius pirkimus ir 
kitus finansinius mechanizmus. Taip pat 
reikės parengti atsinaujinančiųjų energijos 
išteklių ir veiksmingo energijos naudojimo 
reguliavimo ir plėtros politiką, specialią 
techninę pagalbą ir pajėgumų kūrimo 
programą, kad būtų pašalintos 
netechnologinės kliūtys. Kalbant apie 
atokiausius regionus, reikėtų apsvarstyti 
paskatų galimybę, kad jie galėtų plėtoti 
atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir 
taip panaudoti savo alternatyvios 
energijos potencialą bei sumažinti 
priklausomybę nuo iškastinio kuro.

Or. pt

Pagrindimas

Kaip siūloma Komisijos 2012 m. birželio 20 d. komunikate dėl atokiausių regionų 
(COM(2012) 0287), bus išnagrinėtos galimybės finansuoti atsinaujinančiąją energiją ir 
energijos efektyvumo didinimą iš struktūrinių fondų tokiu būdu, kuris atitiktų šių regionų 
ypatybes ir poreikius.

Pakeitimas 58
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 5 punkto 5.1 papunkčio penkta pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau. Be to, 
Sąjunga labai priklauso nuo strategiškai 
svarbių žaliavų importo; jų tiekimui 
nerimą keliančia sparta poveikį daro 
rinkos veikimo sutrikimai. Be to, Sąjunga 
kol kas turi vertingų mineralinių iškasenų, 
kurių žvalgymas ir gavyba riboti, nes 
nesukurtos reikiamos technologijos, be to, 
trukdo padidėjusi pasaulinė konkurencija. 
Kadangi žaliavos svarbios užtikrinant 
Europos konkurencingumą, jos ekonomikai 
ir jų naudojimui kuriant naujoviškus 
produktus, todėl tvarus žaliavų tiekimas ir 
tausus žaliavų naudojimas yra svarbiausias 
Sąjungos uždavinys .

Tvarus žaliavų tiekimas ir tausus žaliavų 
naudojimas, įskaitant jų žvalgymą, gavybą, 
perdirbimą, pakartotinį naudojimą, 
grąžinamąjį perdirbimą ir pakaitalų 
taikymą, yra esminis modernių visuomenių 
ir jų ekonomikos veikimo požymis. 
Europos sektoriai, pvz., statybos, chemijos, 
automobilių, kosmoso, mašinų gamybos ir 
įrangos, kurie sukuria bendrą pridėtinę 
1,3 trilijono EUR vertę ir kuriuose dirba 
apie 30 mln. darbuotojų, negali veiklos 
vykdyti be žaliavų. Tačiau žaliavas tiekti 
Sąjungai darosi vis sunkiau. Sąjunga turi 
vertingų mineralinių iškasenų, kurių 
žvalgymas ir gavyba riboti, nes nesukurtos 
reikiamos technologijos ir transporto 
infrastruktūra. Kadangi žaliavos svarbios 
užtikrinant Europos konkurencingumą, jos 
ekonomikai ir jų naudojimui kuriant 
naujoviškus produktus, todėl tvarus žaliavų 
tiekimas ir tausus žaliavų naudojimas yra 
svarbiausias Sąjungos uždavinys. Europos 
žaliavų šaltinių, kurie dažnai yra 
geografiškai atokiose vietovėse, 
prieinamumas išlieka pramonės, kuri 
priklauso nuo patikimo tokių žaliavų 
tiekimo, problema. Be to, Sąjunga labai 
priklauso nuo strategiškai svarbių žaliavų 
importo; jų tiekimui nerimą keliančia 
sparta poveikį daro rinkos veikimo 
sutrikimai.

Or. en

Pakeitimas 59
Jens Nilsson

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 3 skirsnio 5 punkto 5.3 papunkčio c punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiama išplėsti žinias apie žaliavas ir Siekiama išplėsti žinias apie žaliavas ir 
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parengti naujoviškus sprendimus, 
leisiančius ekonomiškai veiksmingai ir 
nedarant žalos aplinkai žvalgyti, išgauti, 
apdirbti, pakartotinai naudoti ir atgauti 
žaliavas bei jas pakeisti ekonomiškai 
priimtinais ir aplinkai mažesnį poveikį 
darančiais pakaitalais. Vykdant veiklą 
pirmenybė teikiama: žinių apie žaliavų 
prieinamumą gilinimui; tvaraus žaliavų 
tiekimo ir jų naudojimo skatinimui; 
pakaitalų svarbiausioms žaliavoms paieškai 
ir visuomenės žaliavų klausimo išmanymo 
ir su jomis susijusios kvalifikacijos 
gerinimui.

parengti naujoviškus sprendimus, 
leisiančius ekonomiškai veiksmingai ir 
nedarant žalos aplinkai žvalgyti, išgauti, 
apdirbti, pakartotinai naudoti ir atgauti 
žaliavas bei jas pakeisti ekonomiškai 
priimtinais ir aplinkai mažesnį poveikį 
darančiais pakaitalais. Vykdant veiklą 
pirmenybė teikiama: žinių apie žaliavų 
prieinamumą gilinimui; tvaraus žaliavų 
tiekimo ir jų naudojimo skatinimui; 
pakaitalų svarbiausioms žaliavoms 
paieškai; visuomenės informuotumo apie 
žaliavas ir su jomis susijusių įgūdžių 
gerinimui; steigti regionines ir 
nacionalines grupes žaliavų srityje ir jas 
skatinti; spręsti pramonės jungčių su 
žaliavų šaltiniais logistikos klausimus.

Or. en


