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7.12.2018 A8-0401/174 

Pakeitimas 174 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

(2018/0224(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendrasis Programos tikslas – 

Sąjungos investicijomis į mokslinius 

tyrimus ir inovacijas užtikrinti poveikį 

mokslui, ekonomikai ir visuomenei, 

siekiant stiprinti Sąjungos mokslinę ir 

technologinę bazes, skatinti jos, be kita ko, 

jos pramonės, konkurencingumą, 

įgyvendinti strateginius Sąjungos 

prioritetus ir padėti spręsti pasaulinius 

uždavinius, be kita ko, siekti darnaus 

vystymosi tikslų. 

1. Bendrasis Programos tikslas – 

Sąjungos investicijomis į mokslinius 

tyrimus ir inovacijas užtikrinti poveikį 

mokslui, ekonomikai ir visuomenei, 

siekiant stiprinti valstybės narės mokslinę 

ir technologinę bazes, skatinti jų vystymą, 

ypač jų pramonės, konkurencingumą, 

įgyvendinti strateginius Sąjungos 

prioritetus ir padėti spręsti pasaulinius 

uždavinius, be kita ko, siekti darnaus 

vystymosi tikslų. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/175 

Pakeitimas 175 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

(2018/0224(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) didinti mokslinių tyrimų ir 

inovacijų poveikį įvairių krypčių Sąjungos 

politikos formavimui, rėmimui ir 

įgyvendinimui ir, siekiant spręsti 

pasaulinius uždavinius, skatinti pramonę ir 

visuomenę pradėti naudoti novatoriškus 

sprendimus; 

b) didinti mokslinių tyrimų ir 

inovacijų poveikį ir, siekiant spręsti 

pasaulinius uždavinius, skatinti pramonę ir 

visuomenę pradėti naudoti novatoriškus 

sprendimus; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/176 

Pakeitimas 176 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

(2018/0224(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) skatinti visų rūšių inovacijas, be 

kita ko, proveržio inovacijas, ir padėti 

rinkoje platinti novatoriškus sprendimus; 

c) skatinti visų rūšių inovacijas ir 

padėti rinkoje platinti ir skleisti 

novatoriškus sprendimus; 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/177 

Pakeitimas 177 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

(2018/0224(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies d punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) užtikrinti optimalius Programos 

rezultatus, kad būtų labiau stiprinama 

Europos mokslinių tyrimų erdvė. 

d) užtikrinti optimalius Programos 

rezultatus valstybėse narėse skatinant 

konvergenciją mokslo ir technologijų 

plėtros srityje ir pažabojant bei keičiant 

tendencijas, vedančias link skirtumų. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/178 

Pakeitimas 178 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

(2018/0224(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Programa įgyvendinama taikant 

tiesioginio valdymo principą, laikantis 

Finansinio reglamento, arba kartu su 

Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 

dalies c punkte nurodytomis finansavimo 

įstaigomis, taikant netiesioginio valdymo 

principą. 

1. Programa įgyvendinama taikant 

pasidalijamojo tiesioginio valdymo 

principą, laikantis Finansinio reglamento, 

arba kartu su Finansinio reglamento 62 

straipsnio 1 dalies c punkte nurodytomis 

finansavimo įstaigomis, taikant 

netiesioginio valdymo principą. Taikant 

pasidalijamojo valdymo principą, turi būti 

sukurti ir atidėti nacionaliniai paketai, 

kurių bendra suma sudaro ne mažiau 

kaip 50 % visų programos asignavimų. 

Or. pt 



 

AM\1171709LT.docx  PE631.577v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

7.12.2018 A8-0401/179 

Pakeitimas 179 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

(2018/0224(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 7 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Veikla pagal programą „Europos 

horizontas“ visų pirma vykdoma pagal 

kvietimus teikti pasiūlymus – kai kurie jų 

skelbiami įgyvendinant misijas ir Europos 

partnerystes. 

7. Tiesioginio valdymo veikla pagal 

programą „Europos horizontas“ visų pirma 

vykdoma pagal kvietimus teikti pasiūlymus 

– kai kurie jų skelbiami įgyvendinant 

misijas ir Europos partnerystes. Pagal 

pasidalijamojo valdymo principą ištekliai 

valstybėms narėms paskirstomi vienodai, 

siekiant sumažinti MTTP pajėgumus ir 

veiklą Programa remiamose srityse. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/180 

Pakeitimas 180 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Matt Carthy, 

Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Liadh Ní Riada 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

(2018/0224(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 8 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Pagal programą „Europos 

horizontas“ vykdoma mokslinių tyrimų ir 

inovacijų veikla dėmesys sutelkiamas į 

civilines reikmes. 

8. Pagal programą „Europos 

horizontas“ vykdoma mokslinių tyrimų ir 

inovacijų veikla dėmesys sutelkiamas į 

išskirtinai civilines reikmes. 

Or. pt 
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7.12.2018 A8-0401/181 

Pakeitimas 181 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0401/2018 

Dan Nica 

Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas 

(2018/0224(COD)) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. 2021–2027 m. bendrosios 

programos įgyvendinimo finansinį paketą 

sudaro 1 straipsnio 3 dalies a punkte 

nurodytai specialiajai programai skirta 

94 100 000 000 EUR (dabartinėmis 

kainomis) suma ir 1 straipsnio 3 dalies b 

punkte nurodytai specialiajai programai 

skirta suma, nustatyta Reglamente ..., 

kuriuo įsteigiamas Europos gynybos 

fondas. 

1. 2021–2027 m. bendrosios 

programos įgyvendinimo finansinį paketą 

sudaro 1 straipsnio 3 dalies a punkte 

nurodytai specialiajai programai skirta 

120 000 000 000 EUR (2018 m. kainomis) 

suma ir 1 straipsnio 3 dalies b punkte 

nurodytai specialiajai programai skirta 

suma; 

Or. pt 

 

 


