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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymas dėl reglamento „Horizontas 2020“, yra kokybiškas teisinis pagrindas, kuriame 
atsižvelgiama į Europos Sąjungos mokslo ir mokslinių tyrimų poreikius, kartu šiuo pagrindu 
užtikrinama tam tikro lygmens sąveika su sanglaudos politika.

Pakeitimuose daugiausia dėmesio skiriama veiklai, kuria siekiama paskatinti regionų, miestų 
ir vietos bendruomenių vystymąsi ir dalyvavimą ir kuri nepakankamai atspindėta pasiūlyme, 
nors Komisija ir ragino valstybes nares įtraukti šią veiklą į savo kito programavimo 
laikotarpio mokslinių tyrimų veiksmų programas. 

Programoje „Horizontas 2020“ turėtų būti labiau atsižvelgiama į ES geografinę įvairovę ir ji 
turėtų remti mokslinių tyrimų iniciatyvas valstybėse narėse, nes tai sustiprintų mokslo ir 
mokslinių tyrimų regioninę dimensiją. Atsižvelgiant į tai, reikėtų stiprinti teritorinį ir 
tarpvalstybinį aspektus.

Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į vieną konkretų klausimą, susijusį su mokslo darbuotojų 
asmeninėmis išlaidomis ir jų dalyvavimu tarptautinėse mokslinių tyrimų grupėse; šių aspektų 
požiūriu regionai labai skiriasi ir dėl to kyla kliūčių tam tikriems regionams, ypač regionams, 
kurie mažiau išsivystę.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 fondais, 
kaimo plėtros bei regioninės plėtros, jūrų 
ir žuvininkystės politika, kuriems
taikomas Bendrų nuostatų reglamentas, –
tai gali ypač padėti stiprinti nacionalinių ir 
regioninių mokslinių tyrimų ir inovacijų 
pajėgumus atsižvelgiant į pažangiosios 
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specializacijos strategijas;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) kadangi negalima taikyti tos pačios 
vystymosi strategijos visuose regionuose, 
veiklą pagal „Horizontas 2020“ reikia 
pagrįsti teritoriniu pagrindu ir pritaikyti 
specifinėms vietos reikmėms, nes itin 
svarbu, kad sudarant ir panaudojant 
fondus bei kuriant ir įgyvendinant 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programas 
labiau dalyvautų regionų ir vietos valdžios 
institucijos;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) programa „Horizontas 2020“ 
privalo turėti svarų teritorinį ir 
tarpvalstybinį aspektą. Pagal šią 
programą turėtų būti užtikrinami Europos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
politikos ir regioninių bei vietos veikėjų, 
įgyvendinančių šią politiką vietose, 
mainai;

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis

Mokslininkų tyrėjų karjera

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

Or. en

Pakeitimas 5

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 skiriama siekiant 
užtikrinti deramą mažųjų ir vidutinių 
įmonių (MVĮ) dalyvavimą programoje 
„Horizontas 2020“ ir inovaciniam 
poveikiui.

Tai būtų:
a) pagalba visais mokslinių tyrimų ciklo 
etapais, nuo prototipo iki visiško 
įgyvendinimo, siekiant, kad MVĮ galėtų 
panaudoti savo mokslinių tyrimų 
potencialą,
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b) specialios paramos teikimas derybose 
dėl intelektinės nuosavybės teisių 
atviruose inovacijų projektuose,
c) paramos priemonių teikimas siekiant 
pagelbėti, kai vėluojama išmokėti 
išmokas, nes grynųjų pinigų srautai ir 
toliau lieka svarbiausias MVĮ rūpestis,
d) paramos priemonių teikimas MVĮ 
informuotumo didinimo veiklai.

MVĮ dalyvavimo kiekybinis ir kokybinis 
vertinimas yra vertinimo ir stebėsenos 
priemonių dalis.

Or. en


